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      التخــرج بـعذ
 

٠٪خ أراٝج٫ ثٌٛٮؿ كدؿٝت مؽٱؽٱ٨ ك٬ٮ ٱع٤٧ٜ مةردا ٰٚ ٣ٮااط ا٣٪ذةاش 
ةء٣خ ٰٚ ٩ٛكٰ: أدؿاق ظٞة ٱٛذل ٨ٔ اق٧ٰ ا٤ٕ٧٣ٞح ػ٤ٙ ا٣ٕةزؿ ا٣نٛةؼ.. دك

٧٠ة ٤َجخ ٦٪٫؟.. أـ أ٩ػ٫ ٱ٪ْػؿ إ٣ػٯ دىػٛٲٛح مػٕؿق ا٣ذػٰ ا١ٕ٩كػخ ٤ٔػٯ ا٣ػٮاٰٝ 
ا٣جٺقػػذٲ١ٰ؟.. ٹ ٗؿاثػػح ٚػػٰ ذ٣ػػٟ، ٚض٧ٲػػٓ ا٣ُػػٺب ٱ٧٤ٕػػٮف أف ٱٮقػػٙ اٵقػػ٧ؿ 

 :ا٣ذٛخ إ٣ٰ ٦جذك٧ةك٦٭ٮكس ثنٕؿق.. ٚضأة رٚٓ ظةصجٲ٫ ا٧٣ٞٮقٲ٨، 
 .. ! ٚٲخ ص٧ٲٓ ا٧٣ٮاد٣ٞؽ اقذٮ ! ٬٪ٲبة ٣ٟ ٱة أظ٧ؽ -

 ..كرقػػ٧خ اٹثذكػػة٦ح ا٧٣ٕ٭ػػٮدة ٤ٔػػٯ ٦عٲػػةم ،٧٤٠ةدػػ٫ ٬ػػؾق أرػػػخ ٦ٺ٦عػػٰ
 ".. !.. أ٩ة اٳف ٦ضةز!ٵد٪ٛف ا٣ىٕؽاء كأٝٮؿ: " ا٣ع٧ؽ ٫٤٣ ٣ٞؽ ٩ضعخ

قػػؿٔةف ٦ػػة ٝػػؿرت ا٣ذأ٠ػػؽ ث٪ٛكػػٰز كاػذؿٝػػخ زظ٧ػػح ا٣ُػػٺب ٦ذػػٮٗٺ  ،١٣ػػ٨
ككصػػؽت اقػػ٧ٰ كقػػٍ ا٣ذػػؽاٚٓ كا٣ٌػػضٲش، إ٣ػػٯ أف كًػػٕخ ٱػػؽم ٤ٔػػٯ ا٣ٺاعػػح 

. د٧ٕ٪ػػخ صٲػػؽا ٚػػٰ ٩ُٞػػٰ، د٤ٮد٭ػػة ٚػػٰ ٩ٛكػػٰ، ٦ػػؿة، ٦ػػؿدٲ٨، .ٚػػٰ زاكٱػػح ا٣ٮرٝػػح
٦ػػؿات ٔؽٱػػؽة.. ٚػػٰ د٤ػػٟ اٵز٪ػػةء ٦ػػة ٔػػؽت أمػػٕؿ ثسٞػػ٢ أصكػػةد ٦ػػ٨ ظػػٮ٣ٰ، ك٦ػػة 

. ا٩ٕـ٣خ ٣جؿ٬ح ٨٦ ا٣ـ٨٦ ٦ػٓ ٹاعػح ا٣ػ٪ٍٞ ا٤٣ٕٲ٪ػح، أصػؿد .ٔؽت أق٧ٓ أوٮاد٭٥
٧٣ضعٛػح، أمػ١ؿ أقػةدؾة كأ٣ٕػ٨ ا٣٪ٍٞ ا٣ٕة٣ٲح ٨٦ ا٧٣٪ؼٌٛح، كأ٦ٲـ ا٣ٕةد٣ح ٨٦ ا

أظككخ ثٲؽ د٧ك١٪ٰ ٨٦ ذرأٰ كدضؿ٩ٰ ػةرج ص٧٭ؿة ا٣ُٺب.. إ٫٩  .آػؿٱ٨.
 ..ٱٮقٙ ٦ضؽدا

 !أٹ دىؽؽ أ٩ٟ ٩ضعخ؟ !أ٥٣ د١ذٙ ٨٦ ا٧٣ٕةٱ٪ح؟ ..ٱة أظ٧ؽ -
 ؟اقذٮٚٲخ ا٧٣ٮاد ث٤ٯ.. كأ٩خ ٠ٲٙ ٠ة٩خ ٩ذةاضٟ؟ ٢٬ -
٦ػػؿة  ٢ٹ، ٣ٞػػؽ اقػػذٮٚٲخ ٦ػػةددٲ٨ ٚٞػػٍ.. قأًػػُؿ إ٣ػػٯ د١ػػؿار ٔػػةـ ٠ة٦ػػ -

 !أػؿل
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كٹ  ثػؾؿ ص٧ٲػٓ ٦ػة ٚػٰ كقػٕٟ ا٣كػ٪ح ا٣ٞةد٦ػح، اوجؿا ٱة ٱٮقٙ وػجؿا،  -
 ..د٪ف أف ا٣ؼٲؿ ٚٲ٧ة اػذةرق هللا

كاٝػٓ ا٤٘٧٣ػٮب ٤ٔػٯ  خ٠ةف ٱ٪ىخ إ٣ػٰ ٦جذكػ٧ة، ١٣ػ٨ ٩ْؿدػ٫ ا٣عـٱ٪ػح ١ٔكػ
ؿثذخ ٤ٔػٯ ٠ذٛػ٫ دكف أف أد٤١ػ٥ ٦عػةكٹ ٝػؽر اٷ١٦ػةف أف أصٕػ٢ ٦ٺ٦ػط ٚأ٦ؿق.. 

ٚأ٩ػػة أٱٌػػة ٦ػػ٨  ..٫ ٚػػٰ ٦ع٪ذػػ٫.. ٣ػػ٥ أ٠ػػ٨ أ٩ةٚٞػػ٫كص٭ػػٰ ٦ٕجػػؿة ٔػػ٨ دٌػػة٦٪ٰ ٦ٕػػ
ا٣ػؾٱ٨ دػػؾكٝٮا َٕػ٥ ا٣ٛنػػ٢ ا٣ؽراقػٰ كمػػؿثٮا ٦ػػ٨ ٠أقػ٫ ا٧٣ػػؿ، قػٲ٧ة كأ٩٪ػػٰ ٦ػػ٨ 

ذ٣ػػٟ  ٚػػٰ. كاٵ٠سػػؿ ٦ػػؿارة .ٝػػؽ٦ةء ا٤١٣ٲػػح ا٣ػػؾٱ٨ اردٌػػٮ٬ة ٦ٞػػؿا كقػػ١٪ة ٣كػػ٪ٮات
٤٠ػػ٫، د١ػػؿار ٔػػةـ ٠ة٦ػػ٢ ثٕٲػػؽا ٔػػ٨ أ٤٬ػػٟ، ثٕٲػػؽا ٔػػ٨ ظٲػػٟ، ٗؿٱجػػة كقػػٍ ٦ؽٱ٪ػػح 

ةدة قػػػ٪ح ٠ة٤٦ػػػح ٦ػػػ٨ ا٣ٕـ٣ػػػح كا٣ٮظػػػؽة، كدٕػػػت ا٣ذ٪ٞػػػ٢ ثػػػٲ٨ ٠جٲػػػؿة.. دؼٲػػػ٢ إٔػػػ
ا٣عةٚٺت، ك٥٬ اٹقذٕؽاد ٣ٺ٦ذعة٩ةت، إ٣ٯ ٗٲؿ ذ٣ٟ ٨٦ اٵ٦ٮر ا٧٣ـٔضػح ا٣ذػٰ 

٦ٕةٱنػػذ٭ة ٠ػػ٢ ٱػػٮـ.. إ٩ػػ٫ اثػػ٨ ٝؿٱػػح  ٩ة٬ٲػػٟ ٔػػ٨ ..قػػ٧ةٔ٭ة ٦ضػػؿد ٱ١ػػؿق ٱٮقػػٙ
وػػػ٘ٲؿة دٞػػػٓ ٚػػػٰ ًػػػٮاظٰ كرزازات، ٱٕػػػؿؼ َؿٝ٭ػػػة كدٌةرٱكػػػ٭ة ٧٠ػػػة ٱٕػػػؿؼ 

 ..كٱٌٲٓ ..كٱٌٲٓ ..ٰٚ ٦ؽٱ٪ح ا٣جٲٌةء ٚإ٫٩ ٱٌٲٓ . أ٦ة.ػُٮط ٱؽق

قذُٓ ق٧ةٔ٭ة.. ّ٪٪خ ٤٣عْح أ٩٭ة مذةا٥ أ٦ةزٱ٘ٲػح، اثؽأ ٱذ٧ذ٥ ثٕجةرات ٥٣ 
ك٤٤ّػػخ أظػػؽؽ إ٣ٲػػ٫ ٚٲ٧ػػة مػػؿٔخ قػػٲٞة٫٩ ٚػػٰ صػػؿ صكػػؽق ا٣٪عٲػػ٢ ٩عػػٮ ٦ؼػػؿج 

صجٲ٨ ٦ُٞجػػٲ٨ كأ٩ػػة أٔىػػؿ ك٩ْػػؿت إ٣ٲػػ٫ ثعػػة ..إ٣ػػٰا٣ذٛػػخ زػػ٥ ا٤١٣ٲػػح.. ٩ةدٱذػػ٫، 
ذك٥ ك٣ٮح ٣ٰ ثٲؽق ٦٘ةدرا، ثٕػؽ٦ة ٚ٭ػ٥ ٦ػ٨ ظؿ٠ذػٰ د٤ػٟ ظسػٰ ةثٚ ..ٝجٌح ٱؽم

٧٠ػة  ك٣ػ٥ أ٠ػ٨ ٵظػـف ،٥٣ أ٨٠ ٦جذ٭ضة ث٪ضػةظٰ ..٫٣ ٤ٔٯ ا٣ىجؿ كا٣ذ٧كٟ ثةٵ٢٦
أٝةقػػػ٫٧ ٦نػػػةٔؿ ٠٪ػػػخ  ثٲػػػؽ أ٩٪ػػػٰ ..ٕٚػػػ٢ ٱٮقػػػٙ ٣ػػػٮ أ٩٪ػػػٰ رقػػػجخ ٦ػػػؿة أػػػػؿل

 ..اٹٗذػػؿاب ٚػػٰ ٦ؽٱ٪ػػح ا٣جٲٌػػةء ا٣ذػػٰ ٬ةصؿ٩ػػة إ٣ٲ٭ػػة ٝىػػؽ ا٣ؽراقػػح كا٧ٕ٣ػػ٢ ٦ٕػػة
٤ٔػػٯ دؼؿصػػٰ ا٧٣ذػػأػؿز ٧ٚػػٮازاة ا٣ؽراقػػح ٦ػػٓ  ٨ٰ ٣ػػٮ٦٦ػػؾا ٦ػػة ٦٪ٕ٪ػػٰ ٬ػػ ٣ٕػػ٢ك

. ٣ٞؽ أصجؿد٪ٰ ّؿكؼ ا٣عٲةة ٤ٔٯ ا٧ٕ٣ػ٢، ٧٠ػة أصجؿد٪ػٰ .ا٢٧ٕ٣ ٠ة٩خ أ٦ؿا وٕجة
ّؿكؼ ا٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ دٛٮٱخ ا٧٣عةًؿات.. ٨٦ كص٭ح ٩ْؿم، ٠ة٩خ ٬ػؾق ا٣ْػؿكؼ 
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ذٕػٮف أ٩٪ٰ ٨٦ ا٣ؾٱ٨ ٱذ٧ث ٠ةٚٲح ٵ٤ٜٔ ٚن٤ٰ ٤ٔٯ م٧ةٔح ا٣ٌٞةء كا٣ٞؽر. ٧٤ٔة
ثج٪ٲح ركظٲح زا٬ؽة ٹ دذ٤١ٙ ا٣ذٕت كا٣ضؽٱح ٰٚ أ٦ٮر ا٣ؽ٩ٲة ا٣ٛة٩ٲح.. ٠سٲؿا ٦ة 

"٤ٔػػٰ" ٱىػػؿ ٤ٔػػٯ ٠ػػٮف ظػػة٣ذٰ ٬ػػؾق د٭ةك٩ػػة ك٠كػػٺ، ٹ ز٬ػػؽا، ك٠ػػةف  ػػػة٠ٰ٣ػػةف 
! إف ا٣ـ٬ػؽ ؟٠ٲٙ دٕذجؿ ٩ٛكٟ زا٬ؽا كأ٩خ ٹ د٤٧ٟ مػٲبة ٣ذـ٬ػؽ ٚٲػ٫"ٱٞٮؿ ٣ٰ: 

 .." ػ٤ٮ ا٣ٲؽٱ٨ ٦٪٭ة ٰا٣عٞٲٰٞ ٱ٨٧١ ٰٚ ػ٤ٮ ا٤ٞ٣ت ٨٦ ا٣ؽ٩ٲة، ٹ ٚ

٧٠ػة أذػةدت أٱػةـ اٷٔػٺف ٔػ٨ أذ٠ؿ أٱٌة أ٫٩ ٠ةف ٱٮ٦ة اقػذس٪ةاٲة كظ٧ةقػٲة 
ك١٩كػػح ٳػػػؿٱ٨، ٦ػػ٪٭٥ ٦ػػ٨ زٗػػؿد  ،ٔٲػػؽا ٣ٛؿٱػػٜ ٦ػػ٨ ا٣ُػػٺب ..ا٣٪ذػػةاش أف د١ػػٮف

ٚػػٰ كوػػٺت ٦ػػ٨ ا٣ج١ػػةء  ا٩ؼؿَػػٮااثذ٭ةصػػة، ك٦ػػ٪٭٥ ٦ػػ٨ رٝػػه ٚؿظػػة، كآػػػؿكف 
٨ ا٣ُٺب ٹ ٥٬ ٣٭٥ ثة٣٪ذةاش، ثػ٢ ٹ كاٵقٯ.. كثٲ٨ ٬ؤٹء ك٬ؤٹء، و٪ٙ آػؿ ٦

٦ػة ٱكػذ٭ٮٱ٭٥ ا٧٣ػؿح..  ثٞػؽر ،دكذ٭ٮٱ٭٥ ا٧٣عةًػؿاتٹ ..٥٬ ٣٭٥ ثة٣ؽراقح أوٺ
دػةرة  .قةظح ا٤١٣ٲح، ٦ٞىٛ٭ة، ظؽٱٞذ٭ة، ٬ٰ أ٠سؿ اٵ٦ػة٨٠ ا٣ذػٰ ٱذػؿددكف ٤ٔٲ٭ػة.

ٱ٤ٕجٮف ا٣ػٮرؽ، كدػةرة ٱؿٝىػٮف، كأظٲة٩ػة ٱ٘٪ػٮف.. ١٣ػ٨ أ٠سػؿ ٦ػة أٔضج٪ػٰ كظػؿؾ 
ظٲ٨ ٱٞٛػٮف،  .ػؿةز ٬ٰ ٦نة٬ؽ اصذ٧ةٔ٭٥ ٹ٣ذٞةط ا٣ىٮر ا٣ؾادٲح.ٗؿٱـدٰ ا٣كة

كٱض٤كػػػٮف، زػػػ٥ ٱذ٧ػػػةٱ٤ٮف ٦ػػػٮزٔٲ٨ اثذكػػػة٦ةت ٬٪ػػػة ك٬٪ػػػةؾ، ٱؼٲػػػ٢ ٣ػػػٰ أ٩٭ػػػ٥ 
          ..ا٧٣٪ذؼت اٵ٧٣ة٩ٰ ثٕؽ ا٣ذذٮٱش ثة١٣أس ا٣ؾ٬جٲح

٬ؾق ا٧٣نة٬ؽ ٠ة٩خ داا٧ة ٣ذؾ٠ؿ٩ٰ ثة٣ٛبح اٵػػؿل ٦ػ٨ ا٣نػجةب، أٔ٪ػٰ ا٣ػؾٱ٨ 
ٱ١ػػػػٮف ٣٭ػػػػػ٥ ا٩ؼػػػػؿاط ٚػػػػٰ وػػػػٛٮؼ ا٣ؽراقػػػػح كأقػػػػػٺ٠٭ة..  ٣ػػػػ٥ ٱنػػػػأ ا٣ٞػػػػؽر أف

اقذعٌػػػؿت أ٦س٤ػػػح ٣نػػػجةب أٔػػػؿٚ٭٥، ٦ػػػ٪٭٥ أ٦ٲػػػٮف، كآػػػػؿكف د٤ٛ١ػػػخ ٝكػػػةكة 
٦ػػ٪٭٥ ٦ػػ٨ اظذػػؿؼ ٦٭٪ػػح ٦ػػة  .ا٣ْػػؿكؼ ثُػػؿد٥٬ ػػػةرج أٝكػػةـ ا٣ؽراقػػح ثػػة٠ؿا.

كأقف اقذٞؿارا ٔةا٤ٲة ك٦ةدٱة ٦ؿٱعػة، ٦ػ٪٭٥ ٦ػ٨ ٗػةدر ا٣ػٮ٨َ، كآػػؿكف كٕٝػٮا 
 ٣ضؿٱ٧ح ٹ ٱضؽكف ٔ٪٭ة ٦ىؿٚة كثؽٱٺ.. ٰٚ ٦كذ٪ٕٞةت اٷد٦ةف كا

٢٬ ٥٬ ا٣ؾٱ٨ ٣ػ٥ ٱذ١٧٪ػٮا ٦ػ٨  !٨٦ اٵ٠سؿ مٕٮرا ثةٵقٯ؟ ..٣ُة٧٣ة دكةء٣خ
أـ ٬ػػػ٥ ا٣ػػػؾٱ٨ ٩ضعػػػٮا ٚػػػٰ إد٧ة٦٭ػػػة ٣ٲكػػػذٞؿكا ٚػػػٰ أظٌػػػةف  ..!إد٧ػػػةـ ا٣ؽراقػػػح؟
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. أ٬ػؾا !ا٣جُة٣ح كاٹ٠ذبػةب ٔػة٤َٲ٨ ٱٌٞػٮف ا٣ٲػٮـ ثُٮ٣ػ٫ ص٤ٮقػة ٚػٰ ا٧٣ٞػة٬ٰ؟
 .ؽ٦ة أٚ٪ػػػػٮا ٧ٔػػػػؿا ثأ٤٧٠ػػػػ٫ ٤ٔػػػػٯ ٦ٞةٔػػػػؽ ا٧٣ػػػػؽارس؟!.ٕٚػػػػٺ ٦ػػػػة ٱكػػػػذعٞٮ٫٩ ثٕػػػػ

٠٪ػخ ٦ؿٔٮثػة، أر٦ػٜ صػؽراف ٱػٮـ اقذعٌؿت أٱٌة أكؿ ٱٮـ ٣ٰ ٚػٰ ا٧٣ؽرقػح.. 
ظضؿة ا٣ؽرس ثٕٲ٪ٰ ا٣جؿٱبذٲ٨، كمٛذةم دؿدضٛةف ثٲ٨ ػؽم ا٧٤٣ةٔٲ٨، كا٤٣ػؾاف 

 ..ا٦ذٴ ا٣ٲٮـ ٨٦ مٕؿ ٣عٲذٰ ثٕؽ أف ٩ة٬ـت ا٣ؼة٦كح كا٣ٕنؿٱ٨

ذ٣ػػٟ ا٣ٲػػٮـ كأ٩ػػة أػُػػٮ ٩عػػٮ ٚػػٰ ؾ٬٪ٰ ثػػصة٣ػػخ ٠سٲػػؿة ٬ػػٰ ا٣ؼػػٮاَؿ ا٣ذػػٰ 
    :ٝج٢ أف ٱكذٮٝٛ٪ٰ وٮت ٦أ٣ٮؼ ٱ٪ةدٱ٪ٰ ..٦ؼؿج ا٤١٣ٲح ٦ةرا ثة٣ؿكاؽ ا٣ُٮٱ٢

 .. !.. أظ٧ؽ!أظ٧ؽ -

. ٠ةف ٱذٞؽـ ٦جذكػ٧ة .اقذؽرت.. ٚإذا ث٫ ز٦ٲ٤ٰ ا٧٣٭ؽم ٱنٲؿ ٤ٰٔ ثةٹ٩ذْةر
. ثؼُٮات ٦كؿٔح كا١ٕ٩ةس م٧ف ٱٮ٩ٲػٮ ا٣عػةرة ٱجػؿؽ ٤ٔػٯ صج٭ذػ٫ ا٣ٕؿٱٌػح.

كٝج٢ أف ٱجةدر ثة٣عؽٱر، م٧ؿ ٨ٔ قةٔؽٱ٫ كثؿزت ٌٔٺد٭ة ا٣ذٰ د٧ؼٌخ ٨ٔ 
م٭ٮر َٮٱ٤ح ٨٦ رٚٓ اٵزٞةؿ.. د٭٤٤خ ٦ٺ٦ط كص٭٫، د٤ٕس٥ ٤ٝػٲٺ، ث٤ػٓ رٱٞػ٫، زػ٥ 

  :وةح
 !!٣ٞؽ ٩ضعخ -

 :ٔة٩ٞذ٫ كوةٚعذ٫ ثعؿارة كأ٩ة أًعٟ
 !٣ٞؽ قؿرت ث٪ضةظٟ ٱة ٦٭ؽم -
 .٤ٯ ٩ذٲضذ٣ٟٞؽ ا٤َٕخ ٔ !أ٩ة أٱٌة ٦كؿكر ث٪ضةظٟ ٱة أظ٧ؽ -
 . !٨٣ أقذ٘ؿب ذ٣ٟ، ٚأ٩ٟٛ ا٧٣ٕٞٮؼ ٱٌٛط ٌٚٮ٣ٟ -

 : رد ًةظ١ة
إ٩ػػػ٫ أ٦ػػػؿ َجٲٕػػػٰز ٚأ٩ػػػخ وػػػؽٱٰٞ كز٦ٲ٤ػػػٰ.. أرل أ٩ػػػٟ ٹ دػػػـاؿ ٦ٮ٣ٕػػػة  -

 ..!ثٞؿاءة ٠ذت ا٣ٛؿاقح

  :أصجذ٫ ث٪جؿة قةػؿة
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 ؟٦ٲٺدؾأص٢، أٹ د٥٤ٕ أ٩٪ٰ ٦ؽ٨٦ ٤ٔٲ٭ة ٝج٢  -
 ! ٠ٺ ٹ دجة٣ٖ!.. أ٩خ د١جؿ٩ٰ ثك٪ذٲ٨ ٍٚٞ -
 .. !ٔنؿة أم٭ؿث٢ ق٪ذةف ك -

٠٪ة ٩ذضةدؿ ك٩ٌػعٟ ٚػٰ اٳف ٩ٛكػ٫ز ٠ػةف أ٦ػؿا َجٲٕٲػة ثة٣٪كػجح ٣نؼىػٲ٨ 
اٹ٬ذ٧ة٦ةت..  ٠٪خ أدٞج٢ ٩ٞؽق ٣ٰ  ا٣ٕؽٱؽ ٨٦كٱذٞةق٧ةف  ٱٛ٭٧ةف ثٌٕ٭٧ة صٲؽا

٣ػػ٥ ٱ١ػػ٨  ٬ػػٮ أٱٌػػةك. ك٩ىػػع٫ ٧٣ػػة ٱ١٤٧ػػ٫ ٦ػػ٨ ٝػػؽرة ٔة٣ٲػػح ٤ٔػػٯ دع٤ٲػػ٢ اٵ٦ػػٮر.
٤ٔػػٯ قػػضٲذ٫ دكف  ٣ٲذعػػؿج ٦ػػ٨ قػػؿد ٦نػػة٫٤٠ ا٣ؼةوػػح ٤ٔػػٰ، كا٣ذىػػؿؼ ٦ٕػػٰ

د٤١ٙ أك دى٪ٓ. ك٢ٕ٣ ٦ػة ٦ٲػـ وػؽاٝذٰ ثػ٫ ٔػ٨ ٗٲػؿق ٦ػ٨ اٵوػعةب، ٱ٧١ػ٨ ٚػٰ 
 ..ٱذ٤ٕٜ ثة٣ٕٮا٥٣ ا٣٘ٲجٲح ك٣ٕ٪ة ا٧٣نذؿؾ ثة٣ؿكظة٩ٲةت كا٧٣ةكرااٲةت، ك٢٠ ٦ة

  :ز٥ قأ٣٪ٰ ك٬ٮ ٱٌٓ ٱؽق ٤ٔٯ ٠ذٰٛ
   ..دٮاقٲ٫ ٣ٞؽ ثؽكت ٣ٰ ٝج٢ ٤ٝٲ٢ ك٠أ٩ٟ !٢٬ رقت ٱٮقٙ ا٣ٮرزازم؟ -

 :اأصجذ٫ ٦ذعكؿٚ
 ..!أص٢.. ٣ٞؽ رقت ٦ضؽدا -
 ا٧٣كػ١ٲ٨، ظْػػ٫ ٔػػةزؿ.. ٣ػػٮ أ٩ػ٫ دػػؿؾ ا٣ضة٦ٕػػح كاقػػذس٧ؿ كٝذػ٫ ٚػػٰ ثٲػػٓ -

 !اٵٝ٪ٕح ا٣ذٰ ٱى٪ٕ٭ة ١٣ةف ػٲؿا ٫٣
 إ٩٭ػػة أٝ٪ٕػػح ٦ٮقػػ٧ٲح ٹ !! ٦ػػ٨ قٲنػػذؿم أٝ٪ٕذػػ٫ ا٧٣ؿٔجػػح د٤ػػٟ؟ثؿثػػٟ؟ -

 !ٱ٤ٞٯ ثٲٕ٭ة ركاصة إٹ ٰٚ ٔةمٮراء
ؾق ٚػػػٰ ٦ضػػػةؿ ٱ١٧٪ػػػ٫ اقػػذ٘ٺؿ ٦ٮ٬جذػػػ٫ ٬ػػ ..ٹ دػػ٪ف أ٩ػػػ٫ ٦ػػ٨ كرززات -

 ..ا٣كٲ٪٧ة
٦ضػؽدا  ٥٧٦ ٔضجة، ٥٣ دؼُؿ ٣ٰ ٬ؾق ا١ٛ٣ؿة.. ٣ٞػؽ ثػؽأ ٦ؼػٟ ثػة٣ذ١ٛٲؿ  -

 ..ٱة ٦٭ؽم، ٹ مٟ أ٫٩ دأزٲؿ ػجؿ ا٣٪ضةح ا٣كةر

 :ٔٞت ًةظ١ة ك٬ٮ ٱٛؿؾ ٝٛةق
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رث٧ة.. ٥٣ ٹ دأدٰ ٦ٰٕ إ٣ٯ ٦٪ـ٣ٰ ٣٪ذ٪ةكؿ كصجح ا٣٘ؾاء ٦ٕة، ٣ٞؽ أٔػؽت  -
 ..أ٦ٰ دصةصة ٦ع٧ؿا

 :٤ٔٯ ثُ٪ٰ ٦جذك٧ة أصجذ٫ كأ٩ة أ٦ؿر ٱؽمٚ
١٣٪٪ػٰ ٤ٔػٯ ٔض٤ػح ٦ػ٨ أ٦ػؿم..  !٣ؾة اٵَجةؽ ا٣ذٰ دٕػؽ٬ة أ٦ػٟ ٹ دٞػةكـ -

٬ٲػة إ٣ػٯ  .. ! ٰٚ ٦ذضؿقز ٣ٞػؽ دػأػؿت ٔػ٨ ا٧ٕ٣ػ٢ ؼة٣ٰٱضت أف أ٣عٜ ث
 ..ا٤٣ٞةء

 ..إ٣ٯ ا٤٣ٞةء أظ٧ؽ -

دؿ٠ػػػخ ا٧٣٭ػػػؽم ٔ٪ػػػؽ ثػػػةب ا٤١٣ٲػػػح دكف أف أػجػػػؿق ثػػػأ٩٪ٰ أ٩ػػػٮم ا٣ؿظٲػػػ٢ ٔػػػ٨ 
ا٣ذٕة٦ػػ٢ ٦ػػٓ ٣عْػػةت ا٣ػػٮداع.. أك ٵ٩٪ػػٰ ٣ػػ٥ أ٠ػػ٨ ا٧٣ؽٱ٪ػػحز رث٧ػػة ٵ٩٪ػػٰ ٹ أظكػػ٨ 

 ..!رٝٲٞة ٠ٛةٱح ٵرل أف ا٣ٮداع أ٦ؿ ٱكذعٜ اٹ٬ذ٧ةـ

*** 
"٤ٔػػٰ" ٱض٤ػػف أ٦ػػةـ ٦ذضػػؿق،  ػػػة٣ٰ، ٠ػػةف اٵزػػةثٔ٪ػػؽ٦ة كوػػ٤خ إ٣ػػٯ قػػٮؽ 

ٱؿدنٙ ٨٦ ٚ٪ضةف ا٣ٞ٭ٮة كثُ٪٫ ا٣جةرز ٨٦ ٧ٝٲى٫ اٵثٲي ٱن٢١ زاكٱح ٝةا٧ح 
ُ٪ػػ٫ ا١٣جٲػػؿ، ك٣ُة٧٣ػػة ظػػةكؿ اٹ٣ذػػـاـ ٦ػػٓ وػػؽرق.. ٣ُة٧٣ػػة امػػذ١ٯ ٣ػػٰ ٦ػػ٨ ظضػػ٥ ث

ثجؿ٩ػػة٦ش رٱةًػػٰ كظ٧ٲػػح ٗؾااٲػػح ٤٣ػػذؼ٤ه ٦ػػ٨ د٬ػػٮف صكػػؽق ا٧٣ذؿا٧٠ػػح. إٹ أف 
 ظج٫ ٤٣ُٕةـ ا٣ؽق٥ كًٲٜ كٝذ٫ز ظةؿ دكف دعٞٲٜ رٗجذ٫ ٰٚ ا٣ذ٪عٲٙ..

٤٣ٮ٤٬ػػح اٵك٣ػػٯ ٦ػػ٨ رؤٱذػػ٫ قػػٲؾ٬ت ثػػٟ ا٣ْػػ٨ إ٣ػػٯ دىػػ٪ٲ٫ٛ ًػػ٨٧ ا٣ْؿٚػػةء 
ذك ٦ٲػػػٮؿ وػػػٮٚٲح ٹ ٱْ٭ؿ٬ػػػة  ا٧٣نة٠كػػػٲ٨، كا٣عػػػةؿ أ٩ػػػ٫ مػػػؼه ٔةٝػػػ٢ ٣جٲػػػت،

ق ٚػػػٰ ا٣كػػػٮؽ، ٚػػػأ٤ٗج٭٥ ذكك ٦كػػػذٮل ٦ٕؿٚػػػٰ ء٧ٕ٣ػػػٮـ ا٣٪ػػػةس، ػىٮوػػػة ز٦ػػػٺ
كدٱ٪ػػػٰ ٦ذٮقػػػٍ، ٹ ٱكػػػذُٲٕٮف إدراؾ ٦ٛػػػة٬ٲ٥ ا٣ذىػػػٮؼ كا٣كػػػ٤ٮؾ، ك٦ضػػػػؿد 

 ق٧ةٔ٭٥ ٣نٰء ٨٦ ذاؾ ا٣ٞجٲ٢ز ٠ٛٲ٢ ثةد٭ة٦٭٥ ٫٣ ثة٣نؿؾ كا٣ٌٺؿ..
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١٣ٰ ٱذك٪ٯ ٣ٰ كأ٩ة أٝذؿب ٦٪٫ ٤ٔٯ ٦٭٢  ا٧٣ذؿاوٛحاصذـت وٙ ا٧٣ذةصؿ 
إٚـا٫ٔ ٝج٢ أف ٱ٪ذج٫ ٣ٞؽك٦ٰ.. كٝج٢ أف أ٥٬ ث٤ٕٛذٰ كأقذ٧ذٓ ث٧نة٬ؽة دٕةثٲؿ 
ا٣ٛػػـع ا٣ٺإرادٱػػح ٤ٔٲػػ٫، ٧٣ع٪ػػٰ ثُػػؿؼ ٔٲ٪ػػ٫ كثػػةدر٩ٰ ثة٣كػػؤاؿ دكف أف ٱ٤ذٛػػخ 

 إ٣ٰ:
 !دأػؿت ٠سٲؿا!.. أٱ٨ ٠٪خ؟ -
٣ٞؽ أػجؿدػٟ ا٣جةرظػح أ٩٪ػٰ قأٝىػؽ ا٤١٣ٲػح ٵرل ٩ذػةاضٰ، ١٣٪ػٟ ٩كػٲخ  -

 ..!٦ضؽدا

 ا٣ذٛخ إ٣ٰ، كرد ٤ٰٔ ث٤٭ضح وةر٦ح : ظٲ٪٭ة
٥٣ أ٩ف.. ١٣٪٭ة ا٣ؿاثٕح ٔىؿا! ٣ٞؽ دأػؿت ٠سٲؿا!.. قأػى٥ ٬ػؾا ا٣ٲػٮـ  -

 ..!٨٦ أصؿدٟ

 أصجذ٫ ًةظ١ة : 
٦ة ٨٦ ٦ن٤١ح ٱة رب ا٢٧ٕ٣ز ٚ٭ؾا ا٣ٲٮـ ٹ ٱذ١ؿر داا٧ة، إ٫٩ ٱٮـ اٷٔٺف  -

 !.. أدٛ٭٥ ٦ة ٦ٕ٪ٯ ا٣٪٭ةاٲح؟!٨ٔ ا٣٪ذةاش ا٣٪٭ةاٲح

 ؿ أف ٱ١ذ٥ ًع١ذ٫:أصةث٪ٰ ك٬ٮ ٱعةك
أصػػ٢.. إ٩ػػ٫ ٱػػٮـ ا٣عىػػٲ٤ح، ٱػػٮـ ص٪ػػٰ ز٧ػػةر قػػخ قػػ٪ٮات ٦ػػ٨ دػػؿددؾ  -

 . ٹ د٢ٞ ٣ٰ أ٩ٟ رقجخ ٦ؿة أػؿل!.ا٣ٛةم٢ ٤ٔٯ ا٤١٣ٲح أٱ٭ة ا٣ج٤ٲؽ
.. ك٧٤ٕ٣ػػٟ، ٣ػػ٥ ٱ١ػػ٨ ٤٣ػػجٺدة دػػػ٢ ٚػػٰ رقػػٮثٰ َٲ٤ػػح !ٹ، ٣ٞػػؽ ٩ضعػػخ -

 ا٣ك٪ٮات ا٧٣ةًٲحز ٢٠ ٦ة ٰٚ اٵ٦ؿ أ٩٪ٰ ٥٣ أظٌؿ اٹ٦ذعة٩ةت..

 ة ك ًؿب ٤ٔٯ ٠ٰٛ:دجك٥ ًةظ١
 ..!.. ٦جؿكؾ!أػذ٬ٰ٪ٲبة ٣ٟ ٱة اث٨  -
 ..ػة٣ٰم١ؿا ٣ٟ  -
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ككًػػٓ ٚ٪ضػػةف ا٣ٞ٭ػػٮة ٤ٔػػٯ ظةٚػػح ا٣ؿوػػٲٙ  ..٨ ٠ؿقػػٲ٫ ا٣ؼنػػجٰٔػػ٩٭ػػي 
كص٤ف ٤ٔٯ ١٦ذج٫ ٚٲ٧ة ثؽأت ثة٩ذنةؿ مؿامٲٙ اٷق٧٪ذٲح، ز٥ دػ٤٪ة ا٧٣ذضؿ.. 

مػػؿٔخ ٚػػٰ إٔػػةدة َٲ٭ػػة، ٦ؿصعػػة أف زػػ٥  ة٩ػػخ ٤٦ٞػػةة ٤ٔػػٯ اٵرًػػٲح ا٣ؿػة٦ٲػػح.٠
١ػػٮف ػػػة٣ٰ ٝػػؽ أ٣ٞة٬ػػة ٚػػٰ ٣عْػػح ٌٗػػت ٦ػػ٨ زثػػٮف رٚػػي أف ٱػػؽٚٓ ٣٭ػػة ز٧٪ػػة ٱ

زػػػ٥  ،ًػػع١خ ٚػػٰ ٩ٛكػػٰ ٦ػػ٨ َؿاٚػػح اٵ٦ػػؿ كأ٩ػػة أٔٲػػؽ٬ة إ٣ػػٯ ١٦ة٩٭ػػة .٦٪ةقػػجة.
 . .ا٩٭١٧خ ث٪ٛي ا٣٘جةر ٨ٔ ٦ض٧ٮٔح ٨٦ ا٣كذةاؿ ا٤ٕ٧٣ٞح

ٰ وٕؽت إ٣ٯ ا٤ٕ٣ٲح ك٧ٝخ ثجٕسؿة ٪٣ؽرصح أ٩ ..ذ٭ةقةٔمٕؿت ث٪نةط ٠جٲؿ 
دكف أف أ٤ٔػ٥ ٦ػة إف  زػ٥ أٔػؽت ٚؿز٬ػة كدؿدٲج٭ػة ٦ػؿة أػػؿل، ا٣ٮقػةاؽا٧٣بةت ٨٦ 

٠ةف ٩نةَٰ ذاؾ ٩ةثٕة ٨٦ قٕةددٰ ث١ٮ٫٩ آػؿ ٱٮـ ٣ٰ ٰٚ ا٧٣ذضؿ، أك ٨٦ ٧٤ٰٔ 
ك٣ٕػ٢ ٦ػة  .أ٦ٌػٲخ ٚٲػ٫ قػخ قػ٪ٮات ٠ة٤٦ػح. أفٰ قػأظ٨ إ٣ٲػ٫ ثٕػؽ ٪ا٧٣كػجٜ ثػأ٩

ٱؿصط اٹظذ٧ةؿ ا٣سة٩ٰز ٬ٮ ٝٲة٦ٰ ٰٚ د٤ٟ ا٣ٕنػٲح ثػة١٣٪ف، ٦ػٓ أ٩٪ػٰ ٣ػ٥ أٔذػؽ 
  .١٣٪ف إٹ وجةظة.ا

٦ػػػ٪ٕٛٺ  ػػػػة٣ٰأذ٠ػػػؿ أ٩٪ػػػٰ ٔة٩ٞػػػخ ا١٧٣٪كػػػح ٣كػػػةٔح ٠ة٤٦ػػػح، ٝجػػػ٢ أف ٱىػػػٲط 
 كأقأ٫٣: ..ٵدؿؾ ا١٧٣٪كح ٨٦ ٱؽم ٦كذ٘ؿثة زكٱٌؿب قُط ا١٧٣ذت ثٞجٌح ٱؽق

 ؟!ػةؿ٦ة ثٟ ٱة  -
.. ٬ػػػؾا دكف !.. ٬ػػؾق ا٣ٌػػؿاات د٤١ٛ٪ػػٰ ا١٣سٲػػؿ ٠ػػ٢ ٔػػةـ!إ٩٭ػػة ا٣ٌػػؿاات -

٣ذػػػػٰ ٩كػػػػذٮرد٬ة، ك٠سػػػػؿة ا ا٧٣ٛؿكمػػػػةتٗػػػػٺء اٵقػػػػٕةر، كر٠ػػػػٮد قػػػػٮؽ 
 دجة ٤٣ع١ٮ٦ح!..  !ا٣ؽٱٮف ا٣ذٰ ٣٪ة ك٤ٔٲ٪ة.. دضةرد٪ة دكٲؿ ٩عٮ ا٣جٮار

، ٣ٞؽ أوجعخ ٠سٲؿ ا٣ن١ٮل.. أ٣كخ ٨٦ ٠ةف ٱٞػٮؿ ػةؿٗؿٱت أ٦ؿؾ ٱة  -
 ثػػأف ٹ ٩نػػ١ٮ ٧٬٪ػػة إٹ ٤٣ػػ٫؟! كثػػأف ٠ػػ٢ ٦ػػة ٱىػػٲج٪ة ٬ػػٮ ٦ػػ٨ دػػؽثٲؿق ٔػػـ

ْٰ كص٢.. كثأ٩ٰ ٱضت أف أرل  ْٲ٪ى ٕى ٹ ثٕٲ٨ ا٣نؿٱٕح ا٣نؿٱٕح كا٣عٞٲٞح  ث
. كاٳف وؿت د٨ٕ٤ ا٣ع١ٮ٦ح.. ٧٣ةذا ٩كٲخ ثأف ٝؿاراد٭ة ٹ دؼؿج .ٍٚٞ

ٔػػ٨ إرادة هللا كدىػػؿ٫ٚ ٚػػٰ ٠ٮ٩ػػ٫؟! ٧٣ػػةذا أوػػجعخ دػػؿل ثٕػػٲ٨ كاظػػؽة 
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٠ة٣ٕة٦ح ٨٦ ا٣٪ةس؟! أـ أ٩ٟ دؿٱؽ أف دضؽ أٔؾارا ١٣ٰ د٧ةَػ٢ ٚػٰ دٚػٓ 
 .. !٣ٞؽ ٠نٛذٟ ٱة ٥ٔ ؟أصؿدٰ

٦عػػةكٹ أف ٱجػػؽك ثٮًػػٓ صكػػؽم  مػػؿٔخ ٚػػٰ ا٣ٌػػعٟ، ٚٲ٧ػػة مػػؽ ٤ٔػػٯ ٱػػؽم
 أ٠سؿ إٝ٪ةٔة ٷٱىةؿ ١ٚؿد٫:

ٱػػة أظ٧ػػؽ، أ٩ػػخ ٣ػػ٨ دػػذٛ٭٥ز ٵ٩ػػٟ ٣كػػخ ٦ذجٮٔػػة ث٧كػػؤك٣ٲةت ٦س٤ػػٰ، أ٩ػػخ  -
٣كػػخ ٦ذـكصػػة، كٹ دٕٲػػ٢ ٔةا٤ػػح، كٹ دػػؽٚٓ ٚػػٮادٲؿ ٠سٲػػؿة.. ٦ػػة أظػػةكؿ 
ٝٮ٫٣، أف ٝؿارات ا٣ع١ٮ٦ح دضؿ ٤ٔٲ٭ة قػؼٍ ا٧٣ػٮاَ٪ٲ٨، ك٣ػٮٹ أف هللا 

كػػٺ٣ح ا٣نػػؿٱٛح، ٣ٞة٦ػػخ ا٣سػػٮرة ك٣ٕػػ٥ ا٣ؼػػؿاب ٦ػ٨ ٤ٔٲ٪ػػة ثكػػ٤ُةف ٦ػػ٨ ا٣
 ثٺد٩ة..

٥٣ أٔٞت ٤ٔٯ ٠ٺ٫٦ز ٵ٩٪ٰ ٠٪ػخ ٤ٔػٯ ٤ٔػ٥ ثؼىػٮص أذٞػةدق ا٣ػؾم ٱػؿثٍ 
أ٦ةف ا٣جٺد ثذٮاصؽ اٵمؿاؼ ٤ٔٯ قؽة ا٣ع٥١.. ٠سٲؿكف ٥٬ ا٣ػؾٱ٨ ٹ ٱٮاٚٞٮ٩ػ٫ 
أذٞةدق، كٱٛكؿكف اٵ٦ةف ا٣ؾم ٱٕٲن٫ ا٣ػٮ٨َ ثُجٲٕػح دعة٣ٛةدػ٫ ا٣ؽك٣ٲػح، ١٣٪ػ٫ 

٦ػػػة ٠ػػػةف ٱضػػػةد٣٭٥ ٦ذعضضػػػة ثػػػأف أ٬ػػػ٢ ثٺد٩ػػػة ٬ػػػ٥ ا٣ػػػؾٱ٨ آككا اٵمػػػؿاؼ  دك٦ػػػة
ك٩ىؿك٥٬، ثٕؽ أف َة٣٭٥ ا٣ٞذ٢ كاٹًُ٭ةد ٰٚ ا٧٣نؿؽ، كثأف ا٣ػؿب ٱ٧ػ٨ ٤ٔٲ٪ػة 

 ثةٵ٨٦ ٵف أصؽاد٩ة ٩ىؿكا أث٪ةء ظجٲج٫ و٤ٯ هللا ٤ٔٲ٫ كق٥٤..
 ٚةقذؿق٢ ظؽٱس٫ :

ٚػٰ  ٧ةر٬ٰ ٤ٔٲػ٫ ٚٞػؽ اًػُؿ إ٣ػٯ اٹقػذس إذا اقذ٧ؿت اٵظٮاؿ ٤ٔٯ ٦ة -
 ٦ضةؿ آػؿ ٝج٢ أف ٱذؽ٬ٮر ا٣ٮًٓ إ٣ٯ ٦ة ٹ دع٧ؽ ٔٞجةق..

 ز٥ ق١خ، كد٪ةكؿ مؿثح ٦ةء ٨٦ ٝ٪ٲ٪ح ثضة٩ج٫.. ٝج٢ أف ٱكذأ٩ٙ ٝةاٺ:
٦ة ا٣ؾم د٪ٮم ٫٤ٕٚ ثٕؽ دؼؿصٟ؟ ٢٬ قذذ٥ ا٣ؽراقح؟ أـ أ٩ػٟ  ..٢ٝ ٣ٰ -

 قذجعر ٨ٔ كّٲٛح؟

 أصجذ٫ : 
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ٲػػؿم إ٣ػػٯ ٝػػؿار ٹ أدرم.. ١٣٪٪ػػٰ قػػأٔٮد إ٣ػػٯ ا٣ج٤ػػؽة رٱس٧ػػة ٱذٮوػػ٢ د١ٛ -
 قؽٱؽ.

 ك٦ذٯ د٪ٮم ا٣ؾ٬ةب؟ -
ٵ٦ؿ ٨٦ ٱكةٔؽؾ، ٣ٞؽ ٤َجخ ٦ػ٨ وػؽٱٜ  ثؿذٗؽا إف مةء هللا.. كٹ د١ -

 .٣ٰ أف ٱع٢ ١٦ة٩ٰ.

ؽِّقو٧خ ٤ٝٲٺ، ز٥ أدػ٢ ٱؽق ٰٚ صٲج٫ كأػؿج ٦ج٤٘ة ٨٦ ا٧٣ةؿ.. ٝةـ  ٕى ، ز٥ ِث
 أُٔة٩ٰ إٱةق :

 ١ةٚأة..ك ٦ٕ٭ة ٦ ..ػؾ ٱة أظ٧ؽ، ًٓ ٬ؾا ا٧٣ةؿ ٰٚ صٲجٟ، إ٩٭ة أصؿدٟ -
٣ػػ٥ ٱُػػ٢ ث٪ػػة ا٣عػػؽٱر ٠سٲػػؿا ظذػػٯ ثػػؽأت أمػػٕح ا٣٘ػػؿكب ا٣ؾ٬جٲػػح ث٧ؽأجػػح 

ثٕػػؽ أف ٤َػػت ٦٪ػػٰ اٹٔذ٪ػػةء ث٪ٛكػػٰ،  ػػػة٣ٰزػػ٥ كدٔػػخ  ،اٵٚػػٜ.. أ٤ٛٝ٪ػػة ا٧٣ذضػػؿ
 كإثٺغ صؽدٰ قٺ٫٦ كدعٲةد٫ ا٣عةرة..

*** 
ٔؽت إ٣ػٯ ٦كػ١٪ٰ ٝجػ٢ ظ٤ػٮؿ ا٣ْػٺـ.. ٠ػةف ٔجػةرة ٔػ٨ ٗؿٚػح وػ٘ٲؿة ٤ٔػٯ 

أ٩٭ػػة ٠ة٩ػػخ ٦كػػٞٛح ثة٣ٞىػػؽٱؿ، إٹ أ٩٪ػػٰ ٠٪ػػخ أصػػؽ٬ة  ك٦ػػٓ ..قػػُط ٧ٔػػةرة ٝؽٱ٧ػػح
٫ ا٧٣نة٠كػٲ٨.. اػا٣ؾم ٹ ٱ٪ُٞٓ ٨٦ ًػضٲش أث٪ة ػة٣ٰأ٠سؿ راظح ٣جة٣ٰ ٨٦ ٦٪ـؿ 

٠سٲؿا ٦ة ظةكؿ إٝ٪ةٰٔ ثة٣ٕٲل ٫ٕ٦ ٰٚ ٦٪ـ٫٣ ا٣ٛكٲط، ١٣٪٪ٰ ٠٪خ أرٚي ذ٣ػٟ 
 ٦ٌٛٺ ا٣٭ؽكء كا٣ك١ٲ٪ح ا٣ذٰ أ٥ٕ٩ ث٭ة ٰٚ ٗؿٚذٰ ا٣ى٘ٲؿة.. 

. ٬ػؾا .داا٧ػة.. ٠ذػت ٦جٕسػؿة، ك٦ٺثػف ٚػٰ ٠ػ٢ ١٦ػةف ٩ْةـ ٗؿٚذػٰ ٚٮًػٮم
دكف ذ٠ؿ صٮارثٰ ا٣ؽاا٧ح ا٣ٌٲةع.. أ٦ة ٦ُجؼٰ ١ٚةف ػةرج ا٣٘ؿٚػح، دكف ثػةب، 

٭ػػة ٤ٔػػٯ ا٣ػػؽػٮؿ إ٣ٲػػ٫ زكصكدكف قػػٞٙز ا٣نػػٰء ا٣ػػؾم مػػضٓ صػػةردٰ ا٣ٕضػػٮز ك
. ٣ػػ٥ أًػػجُ٭٥ ٝػػٍ ٦ذ٤جكػػٲ٨ ثضػػؿـ ا٣ذكػػ٢٤ إ٣ػػٯ ٦عٲُػػٰ، ١٣٪٪ػػٰ .أز٪ػػةء ٗٲػػةثٰ

٣ٞػؽ ٠ػة٩ٮا . .ٛةء ا٧٣ذ١ؿر ٤٣ك١ة٠ٲ٨ كا١٣ػؤكس ٦ػ٨ ٦ُجؼػ٧٤ٰٔخ ذ٣ٟ ٨٦ اٹػذ
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دةرة د٤ٕٮا أوٮاد٭٥ ثة٣ٌعٟ  ..، ك٠ة٩ٮا ٗؿٱػجٰ اٵَػٮارٱُٞ٪ٮف ا٣٘ؿٚح ا٧٣ٞةث٤ح
ٱٕػػة٩ٞٮف ثٌٕػػ٭٥ دػػةرة، كٱذٞػػةذٚٮف  .كا٧٣ػػؿح، كدػػةرة أػػػؿل ثة٣نػػذةا٥ كا٣كػػجةب.

٦ػ٨ مػؼه ثةٵكا٩ٰ دةرة أػؿل.. أ٦ة صٮؼ ا٧ٕ٣ةرة ١ٚةف ػة٣ٲة ٨٦ ا٣ك١ةف، إٹ 
مػةب دكف اٵرثٕػٲ٨ ٱػؽٔٯ "ٔػـكز"، ٱ٧ٌػٰ ٦ْٕػ٥ ٱٮ٦ػ٫ إ٩ػ٫  ..كظٲؽ ٧٦كٮس

.. !ٰٚ مٞذ٫ دكف أف ٱىؽر وٮدة، كٔ٪ؽ٦ة ٱ٪ذىٙ ا٤٣ٲ٢، ٱجؽأ ثة٣ىٲةح ٠ة٣ؽٱٟ
٠ةف ٤ٔٯ ٔؽاكة ٦ٓ ا٣ٕضٮز كظٛٲؽ٬ة، ك٠ةف ٱ٪ٕذ٭٥ ثة٣كػعؿة.. أ٦ػة ٬ػ٥، ١ٚػة٩ٮا 

 ٱ٪ٕذٮ٫٩ ثؽٱٟ ا٣ض٨ ا٧٣ٕذٮق..

ح ا٣كػػةٔذٲ٨ ٚػػٰ دٮّٲػػت أٗؿاًػػٰ ٣ٲ٤ذ٭ػػة، ٝجػػ٢ أف أذ٠ػػؿ أ٩٪ػػٰ أ٦ٌػػٲخ ٝؿاثػػ
أٝػػٮـ ثػػإػؿاج دٚػػةدؿم ك٩كػػغ ا٧٣عةًػػؿات ٦ػػ٨ ا٣ؼـا٩ػػح، كأمػػؿع ٚػػٰ دىػػٛع٭ة 
٦ُػػػٮٹ.. ٠٪ػػػخ ٦ذػػػؿددا ٦ػػػة ثػػػٲ٨ اٹظذٛػػػةظ ث٭ػػػة أك ظؿٝ٭ػػػة ٧٠ػػػة أذػػػؽت أف إٔٚػػػ٢ 
ثػؽٚةدؿم ا٣ٞؽٱ٧ػػح، إ٣ػػٯ أف ٝػػةد٩ٰ ا٣ذ١ٛٲػػؿ إ٣ػػٯ ص٧ٕ٭ػػة ٚػػٰ ٤ٔجػػح ٠ؿدػػٮف، كثٲٕ٭ػػة 

ك٤ٕ٣٪ػٰ ٤ٕٚػػخ ذ٣ػٟ ١٣ػػٮ٩ٰ ٦ػ٨ ا٣ػػؾٱ٨ ٱعؿوػٮف ٤ٔػػٯ إدػػٺؼ  ..٣جػةآ ا١٧٣كػػؿات
٠ػ٢ ذ٠ػؿل ٦ػ٨ مػأ٩٭ة أف دؼ٤ػٙ ظ٪ٲ٪ػة ثٕػؽ٬ة، ذاؾ ا٣ع٪ػٲ٨ ا٣ػؾم ٣ُة٧٣ػة أذجؿدػػ٫ 

 ًٕٛة ٹ ٱ٤ٲٜ ثٰ.. 

أذ٠ؿ أٱٌة أف ٚؿظٰ ثج٤ؽدٰ ا٣ذػٰ د٪ذْؿ٩ػٰ، ص٤ٕ٪ػٰ آكم إ٣ػٯ قػؿٱؿم دكف 
درٱ٪ػة٣ٲ٨ ا٣ػؾم ٣ٞؽ ٚٞؽت م٭ٲح اٵ٢٠ ث٢ٕٛ اٵ ..ظةصح إ٣ٯ د٪ةكؿ كصجح ا٣ٕنةء

قؿل ٰٚ د٦ةاٰ، كق٭ؿت ٦عؽٝة ٰٚ صؽراف ا٣٘ؿٚح ا٧٤ْ٧٣ح إٹ ٨٦ ا٣٪ٮر ا٣ػؾم 
ٱ٪جٕػػر ٦ػػ٨ ٦ىػػةثٲط ا٣ـٝػػةؽ.. ٠٪ػػخ أمػػػٕؿ ثنػػٮؽ مػػؽٱؽ دجةَػػأت ٦ٕػػ٫ دٝػػػةت 
ا٣كػػةٔح ا٣عةاُٲػػح ٤ٔػػٯ ٩عػػٮ صٕػػ٢ ا٣ػػؽٝةاٜ د٧ػػؿ ك٠أ٩٭ػػة قػػةٔةت َػػٮاؿ، مػػٮؽ 

ٚذؼٲ٤ذ٪ػػٰ ٤ٔػػٯ أصجؿ٩ػػٰ ٤ٔػػٯ اٹقػػذٕة٩ح ثؼٲػػة٣ٰ ٵػٛػػٙ ٦ػػ٨ ظؽدػػ٫ اٳقػػؿة، 
ا٣عة٤ٚػػح ٚػػٰ ا٣ُؿٱػػٜ إ٣ػػٯ ا٣ػػؽٱةر، ٦كػػذ٧ذٕة ثة٧٣٪ػػةّؿ ا٣ذػػٰ دذٺظػػٜ دجةٔػػة ٤ٔػػٯ 
صة٩ت ا٣ُؿٱٜ، ك٦كذؿٱعة ٔ٪ؽ ٢٠ ٦عُػح ٱٞػٙ ا٣كػةاٜ ٔ٪ػؽ٬ة.. ١٣٪٪ػٰ ٩كػٲخ 

كٔ٪ػػؽ٦ة د٧٪ٲػػخ أف ٹ ٱ١ػػٮف زؿزػػةرا ٱػػـٔش  ..ذ١٭٨ ث٧ػػ٨ قػػٲض٤ف إ٣ػػٯ صػػة٩جٰا٣ػػ
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قذكػػػ٧٤خ ٣٪ػػػٮـ زػػػ٥ ا ٔٲ٪ػػػ٦ٰكػػػة٦ٰٕ ثٞىػػػه ٦ػػػ٨ ا٣ٮاٝػػػٓ ا٣جبػػػٲفز أ٧ٌٗػػػخ 
 ٧ٔٲٜ..

*** 

ػنؼنػح.. اظذضػخ ظٲ٪٭ػة  وػٮتٰٚ وجةح ا٣ٲٮـ ا٣ذة٣ٰ اقػذٲْٞخ ٤ٔػٯ 
إ٣ػػٯ دٝٲٞػػح ٠ة٤٦ػػح ٵقػػذٕٲؽ كٔٲػػٰ، كأ٧٣ػػط ٔ٪ػػؽ قػػؿٱؿم ٤ٕ٩ػػٲ٨ ٗػػؿٱجٲ٨.. دٝٞػػخ 
ا٣٪ْؿ ٵدرؾ أف ثة٣٪٤ٕٲ٨ قةٝٲ٨. ظؽٝخ ثة٣كةٝٲ٨ وٕٮدا ٵ٠ذنٙ أ٫٩ وؽٱٰٞ 

 ا٧٣٭ؽم، ك٤ٔٯ ّ٭ؿق ظٞٲجح..
 ح كأ٩ة أٚؿؾ ٔٲ٪ٰ قأ٣ذ٫ ٦كذ٘ؿثة :كث٪جؿة وٮت ٦ذُٕٞ

 ٦ة ا٣ؾم صةء ثٟ إ٣ٯ ٬٪ة؟! ٠ٲٙ دػ٤خ ؟! -

 أصةب ٦جذك٧ة:
ٟ ٣ٲ٤ػػػػح ا٣جةرظػػػػح، أػجؿ٩ػػػػٰ أ٩ػػػػٟ قػػػػذٕٮد إ٣ػػػػٯ ٝؿٱذػػػػٟ ػة٣ػػػػوػػػػةدٚخ  -

ٚٞػػػػؿرت أف دىػػػػُعج٪ٰ ٦ٕػػػػٟ ٤ٕ٣٪ػػػػٰ أٌٝػػػػٰ ث٭ػػػػة وػػػػٲٛة  ..ثذػػػػةٚؿاكت
ك٠ػػػػؾ٣ٟ ١٣ػػػػٰ دٕؿٚ٪ػػػػٰ ٤ٔػػػػٯ ا٧٣ٕػػػػة٣ش ا٣ؿكظػػػػة٩ٰ "ا٣نػػػػؿٱٙ  ..٧٦ذٕػػػػة

. أ٦ػػة ٔػػ٨ دػػػٮ٣ٰ، ٤ٚٞػػؽ كصػػؽت ثػػةب .ؽد٪ٰ ذات ٱػػٮـإثػػؿا٬ٲ٥" ٧٠ػػة كٔػػ
ا٧ٕ٣ػةرة ٦ٛذٮظػة، ٚىػٕؽت إ٣ٲػٟ ٵصػػؽ ثػةب ٗؿٚذػٟ ٦ٛذٮظػة أٱٌػة، زػػ٥ 
د٣ٛػػخ.. ك٬ػػة أ٩ػػة اٳف أ٦ة٦ػػٟ، أٔذ٧ػػؿ ٝجٕذػػٰ "ا٣٪ةٱػػٟ" كأظ٧ػػ٢ ظٞٲجذػػٰ 

 ا٣عجٲجح..

زػ٥  ..٩ْؿت إ٣ٯ ا٣كةٔح ا٣عةاُٲػح ا٣ذػٰ ٠ة٩ػخ دنػٲؿ إ٣ػٯ ا٣ذةقػٕح كا٣٪ىػٙ
 ٔؽ٣خ ٨٦ ص٤كذٰ:

 ... ٥٣ أمأ إٗٺؽ ثةب ا٣٘ؿٚح ٵف ا٣ُٞف ظةر ٧٠ة دؿل.!إذف١٬ؾا  -
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.. ٬ػػؾا ا٣كػػٞٙ ا٣ٞىػػؽٱؿم !ر دػػػٮ٣ٰٚػػٮأصػػ٢ ٣ٞػػؽ ثػػؽأ صكػػؽم ثػػة٣ذٕؿؽ  -
ٔضجػة ٣ػٟ! ٠ٲػٙ دذع٧ػ٢ ا٣ٕػٲل ٚػٰ ٬ػؾق  .ٱٌةٔٙ ٨٦ ظؿارة ا٣٘ؿٚػح.

 ا٣ْؿكؼ ؟!
ٔ٪ؽ٦ة دٕذةد ٤ٔٯ مٰء ٦ػة، ٱىػجط ا٣ذٕة٦ػ٢ ٦ٕػ٫ أ٠سػؿ قػ٭ٮ٣ح.. ك٬٪ػةؾ  -

 ..!٦ٞةر٩ح ث٭٥، أ٩ة ٦عْٮظ ..١ٮف ٦أكلٱ٤٧ ٨٦ ا٣٪ةس ٨٦ ٹ
 ..!أص٢ وؽٝخ -

٧ٝخ ٨٦ ٚؿامػٰ، كادض٭ػخ إ٣ػٯ ا٧٣نػضت.. أز٣ػخ ٔ٪ػ٫ قػؿكا٣ٰ، كأػؿصػخ 
٨٦ صٲج٫ ٦ةاذٰ در٥٬، ز٥ ق٧٤ذ٭ة ٧٤٣٭ؽم كأ٩ة أمٲؿ إ٣ٯ ظٞػةاجٰ ا٣ذػٰ كًػجذ٭ة 

 قة٣ٛة:
اظضػػػػـ ٣٪ػػػػة ا٣ذػػػػؾا٠ؿ  ..ػػػػػؾ ٬ػػػػةدٲ٨ ا٣عٞٲجذػػػػٲ٨ ك اذ٬ػػػػت إ٣ػػػػٯ ا٧٣عُػػػػح -

. ثٕػػؽ٬ة قػػأ٦ؿ ٤ٔػػٯ .ػؾ ظ٧ة٦ػػة ١٣ػػٰ أ٤٧٣ػػ٥ ٩ٛكػػٰكا٩ذْؿ٩ػػٰ ٬٪ػػةؾ، قػػ 
 وةظجح ا٧ٕ٣ةرة ١٣ٰ أق٧٤٭ة ا٧٣ٛةدٲط، ز٥ أكاٚٲٟ ٔ٪ؽ ا٣عةٚٺت.. 

 ..!ظك٪ة، قأقذ٢ٞ قٲةرة أصؿة إ٣ٯ ٬٪ةؾ.. ظةكؿ أف ٹ دذأػؿ -

 ..مػؿٔخ ٚػٰ إٚػؿاغ ا٣٘ؿٚػح ٦ػ٨ أزةز٭ػةظ٢٧ ا٣عٞةات كٗػةدر ٦ذع٧كػة.. زػ٥ 
ا٣ٕضٮز صةردٰ ٬ؽٱح ٣٭ة، ثٕؽ٦ة دؼ٤ٲخ دؿ٠ذ٫ أ٦ةـ ٗؿٚح  ، ٦٪٫ ٔ٪ؽ٦ة ا٩ذ٭ٲخك

. دأقػػٛخ ظػػٲ٨ ظؿ٦٪ػػٰ ٗٲةث٭ػػة كٝذػػؾاؾ ٦ػػ٨ أف .٣٭ػػة أٱٌػػة ٔػػ٨ ا٧٣ُػػجغ ث٧ػػة ٚٲػػ٫
أدنؿؼ ثذٮدٱٕ٭ة، كأٱٞ٪خ أ٩٭ة قذٌ٘ت ٠سٲؿا ٨٦ ٔؽـ ا٩ذْةرم ٣٭ة، كقػذضٮؿ 
 ،كدىػػٮؿ ٚػػٰ ا٣كػػُط ك٬ػػػٰ دعػػؽج ثػػةب ٗؿٚذػػػٰ ا٧٣ٮوػػؽة ث٪ْؿد٭ػػة ا٣نػػػـراء

ٚػػٰ دىػػٮٱج٭ة. كقذكػػ٤ٞ٪ٰ ث٤كػػة٩٭ة ا٣جػػؾمء كدٞػػؾٚ٭ة ثػػةٵكا٩ٰ ا٣ذػػٰ ٹ دؼُػػئ 
 ١٣٬٪٭ة قذك٨١ ظة٧٣ة دؿل ٬ػؽٱذٰ ..ك٬ٰ دؾ٠ؿ ٔٲٮثٰ كٔٲٮثة أػؿل ٨٦ دأ٣ٲٛ٭ة

كقذجذك٥ ك٬ٰ دؽٔٮ ٣ٰ ثة٣ٲ٨٧ كا٣جؿ٠ةت ٔ٪ؽ٦ة دؽرؾ أ٩٪ٰ كٚؿت ٤ٔٲ٭ة ٔ٪ػةء 
 ا٣ذك٢٤ ػٛٲح إ٣ٯ ٦ُةثغ اٳػؿٱ٨..
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ةصٲ٭ػة، كأدأ٦ػ٢ ػ٤ػٮت ث٘ؿٚذػٰ أ٩ زػ٥أػؾت ظ٧ة٦ة داٚبة، كاردػؽٱخ زٲػةثٰ.. 
أذ٠ػػؿ أ٩٪ػػٰ أ٦كػػ١خ ثة٧٣ٛذػػةح ك٩ٞنػػخ اقػػ٧ٰ ٤ٔػػٯ  صػػؽرا٩٭ة ٧٤٣ػػؿة اٵػٲػػؿة..

صػػؽرا٩٭ة.. ٠سٲػػؿا ٦ػػة ٠٪ػػخ أقػػ٧ٓ أف ٤٣ضػػؽراف آذا٩ػػة، ك٦ػػٓ ذ٣ػػٟ دؿ٠ػػخ ٣٭ػػة ذ٣ػػٟ 
ا٣ػػ٪ٞل دػػؾ٠ةرا ٣ػػ٨ د٪كػػةق ك٣ػػٮ دٕةٝجػػخ ٤ٔٲ٭ػػة أصٲػػةؿ ٦ػػ٨ ا٣٪ػػةس.. أ٤ٗٞػػخ ثةث٭ػػة، 

كوػ٤خ إ٣ػٯ ثػةب ا٧ٕ٣ػةرة،  كظػٲ٨ .ك٩ـ٣خ ا٣ػؽرج ثػجٍء كأ٩ػة أدعكػف ا٣ضػؽراف.
كٝٛخ أ٦ة٦ػ٫ ٣ػؽٝةاٜ أ٩ذنػٰ ثؿااعذػ٫ ا٣ٕذٲٞػح، ٝجػ٢ أف أٗػةدر ا٣ج٪ةٱػح كأ٩ػة أ٩ْػؿ 

 إ٣ٲ٭ة ٦ٮدٔة..

*** 

٠ة٩خ ا٣عةصح ٦ػؿٱ٥ دػةصؿة أ٧ٝنػح.. دكػذٮرد٬ة ٦ػ٨ ا٣ىػٲ٨، ٦ػ٨ دؿ٠ٲػة، ٦ػ٨ 
. كرزخ ٨ٔ أثٲ٭ػة ا١٣سٲػؿ ٦ػ٨ ا٣ٕٞػةرات .إٱُة٣ٲة، ظكت ّؿكؼ ا٣كٮؽ ك٤ُ٦جةد٫

٧٣ٕة٦ػػ٢، ٧٠ػػة دذػػؿأس ص٧ٕٲػػح ػٲؿٱػػح د٪نػػٍ ٚػػٰ ا٣ذ١ٛػػ٢ ثؿٔةٱػػح كا٣ٕؽٱػػؽ ٦ػػ٨ ا
ا٣ٲذػػة٦ٯ ك٦كػػةٔؽة اٵرا٦ػػ٢.. إ٩٭ػػة قػػٲؽة ٦عكػػ٪ح، ذات مؼىػػٲح ٝٮٱػػح ك٤َػػح 

٭ػػة دٕػػؽت اٵرثٕػػٲ٨، ١٣ػػ٨ ٦ٺ٦ع٭ػػة ٹ دنػػٰ ثػػؾ٣ٟ.. ٣ػػ٥ دذػػـكج إ٩ص٧ٲ٤ػػح، ٱٞٮ٣ػػٮف 
ٍٝ، ٦ة ص٤ٕ٭ة ٧ُ٦ٓ ا٣ٕؽٱؽ ٦ػ٨ ا٣ؿصػةؿ ا٣ػؿاٗجٲ٨ ٚػٰ ا٣ػـكاج كا٣سػؿاء ٦ٕػة، ثٲػؽ 

٩٭٥ ٹ ٱضؿؤكف ٤ٔٯ ا٧٣جةدرةز كٱؿك٩٭ة م٧كة ٱىػٕت ا٣ٮوػٮؿ إ٣ٲ٭ػة كا٣ػؽكراف أ
ٯ أك٣بػػٟ ا٣كػػٛ٭ةء ا٣ػػؾٱ٨ ٹ دكػػ٥٤ ا٣٪كػػةء ٦ػػ٨ ٦ٕة٠كػػةد٭٥، ٹ ٚػػٰ ١٤ٚ٭ػػة.. كظذػػ

 ..ٱ٪جكػػػٮف ث٧٤١ػػػح أ٦ة٦٭ػػػة، كٱ١ذٛػػػٮف ثة٣ىػػػ٧خ ٦كػػػجعٲ٨ ٤٣ػػػ٫ ٤ٔػػػٯ ثػػػؽٱٓ وػػػ٪٫ٕ
ٲػػ٢ ٧٦ػػػة ٦ذٕضجػػٲ٨ ٦ػػ٨ ٝؽردػػ٫ ا٣ذػػٰ ص٤ٕػػخ ٦٪٭ػػػة قػػٲؽة ثػػأ٣ٙ رصػػ٢، إذ أف ا٤ٞ٣

ٱك٧ٕٮ٫٩ ٨ٔ قٲؿة ظٲةد٭ة، ٠ٛٲ٢ ثأف ٱؤ٠ؽ ٣٭٥ أف ٰٚ ا٣٪كػةء ٦ػ٨ ٣٭ػ٨ ٩ىػٲت 
 ..٨٦ ٝٲ٥ ا٣ؿصٮ٣ح كا٣ن٭ة٦ح

ٔ٪ػػػؽ٦ة كوػػػ٤خ إ٣ػػػٯ ٦ذضؿ٬ػػػة ٠ػػػةف ١٦ذْػػػة ثة٣ـثػػػةا٨ز ٦ػػػة ص٤ٕ٪ػػػٰ أٝػػػٙ أ٦ػػػةـ 
كاص٭ذػػ٫ ا٣ـصةصٲػػح ٦ذػػؿددا ٚػػٰ أ٦ػػؿ ا٣ػػؽػٮؿ ٦ػػ٨ ٔؽ٦ػػ٫.. ١ٚػػؿت ٚػػٰ أف أقػػ٥٤ 

ةؿ قػجٲ٤ٰ، ١٣٪٭ػة قػؿٔةف ٦ػة ٧٣عذ٪ػٰ، ا٧٣ٛةدٲط ٵظؽ ٦كةٔؽٱ٭ة كأ٦ٌٰ ٚػٰ ظػ
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ؽػ٤خ، كد٧ؽدت ٌٔٺت كص٭ٰ ثةثذكة٦ح كأ٩ة أ٣ٞػٰ ٚ ..كأمةرت ٤ٰٔ ثة٣ؽػٮؿ
 :ا٣ذعٲح

 ..!ا٣كٺـ ٤ٔٲ٥١ ظةصح ٦ؿٱ٥ -

ٚةقذأذ٩خ زثةا٪٭ة كاقػذ٧٭٤ذ٭٥ كٝذػة ظذػٯ دػؿل ظػةصذٰ.. زػ٥ ردت ا٣ذعٲػح 
 :ثٮص٫ ٤َٜ

 ..!ك٤ٔٲ٥١ ا٣كٺـ ٱة أظ٧ؽ -
 ..٣٘ؿٚح.. قأٔٮد إ٣ٯ دةٚؿاكت٣ٞؽ صبخ ١٣ٰ أق٧٤ٟ ٦ٛةدٲط ا -

دكػ٤٤خ ٦٪ػ٫ ػىػٺت  ق١ذخ ٣٭٪ٲ٭ػح، زػ٥ ٩ُٞػخ ك٬ػٰ دٕػؽؿ ظضةث٭ػة ا٣ػؾم
 : دؽ٣خ ٤ٔٯ صجٲ٪٭ة

أـ أ٩ػػػٟ كاص٭ػػػخ ٦نػػػ٤١ح ٔض٤ػػػخ  !٧٣ػػػةذا ٣ػػػ٥ دٞػػػ٥ ثإػُػػػةرم ٦ػػػ٨ ٝجػػػ٢؟ -
 !ثةدؼةذؾ ٣٭ؾا ا٣ٞؿار ؟

ٹ، ٹ، ٤ُ٦ٞة.. ٢٠ ٦ة ٰٚ اٵ٦ؿ أ٩٪ٰ أ٩٭ٲخ دراقذٰ، ك٦ة ٔػةد ٬٪ػةؾ ٦ػ٨  -
 ..ٰ ٬٪ةداع ٣جٞةا

 ١٬ؾا إذف.. ك٢٬ قذكةٚؿ ٣ٮظؽؾ؟ -
ٚػػٰ ثػػةدئ اٵ٦ػػؿ ٠٪ػػخ قأقػػةٚؿ كظٲػػؽا، ١٣ػػ٨ وػػؽٱٞة ثػػةٗذ٪ٰ ٝجػػ٢ ٤ٝٲػػ٢  -

ثعٞٲجذػػ٫، ك٤َػػت ٦ؿاٚٞذػػٰ ٵٔؿٚػػ٫ ٤ٔػػٯ أظػػؽ ا٧٣ٕػػة٣ضٲ٨ ا٣ؿكظػػة٩ٲٲ٨ 
 ...ز٥

 :ٝةَٕذ٪ٰ ك٦ٺ٦ط اٹقذٛكةر د٤ٕٮ كص٭٭ة
 !٦٭ٺ، ٢٬ ٤ٝخ "٦ٕة٣ش ركظة٩ٰ"؟ -
 ..أص٢.. ٦ٕة٣ش ركظة٩ٰ -
 ٰ اق٫٧؟٬ٺ ٤ٝخ ٣ -
 ..٣ٰ، كٱ٪ةدٱ٫ أ٢٬ ا٣ج٤ؽة ثة٣نؿٱٙ اثؿا٬ٲ٥ـكضٱك٧ٯ "إثؿا٬ٲ٥" ا٣ -
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 : ٔٞجخ ا٣عةصح ثة٩ؽ٬ةش
قػػجعةف هللا! ٣ٞػػؽ ظ١ػػخ ٣ػػٰ ٔ٪ػػ٫ ا٣ٕؽٱػػؽ ٦ػػ٨ ا٣كػػٲؽات ا٤٣ػػٮادٰ زرف  -

ٱ٤ٞػػػػ٨ إف هللا ٱعٞػػػػٜ ٤ٔػػػػٯ ٱؽٱػػػػ٫ ا٣نػػػػٛةء ٦ػػػػ٨ ا٣كػػػػعؿ .. ""دػػػػةٚؿاكت
. ا٩ذْػؿز كا٣ٕٲ٨، ك٣ٞؽ ٧٧٬ػخ ثـٱةردػ٫، ١٣ػ٨ اردجةَػةت ا٧ٕ٣ػ٢ ٦٪ٕذ٪ػٰ.

 ..!قأص٤ت ٣ٟ مٲبة
 ..ظك٪ة قٲؽدٰ -

د٣ٛػػخ ا٣عةصػػح ا٣نػػةثح إ٣ػػٯ إظػػؽل ا٣٘ػػؿؼ، كمػػؿٔخ ٚػػٰ ا٣ذكػػةؤؿ كأ٩ػػة أ٦ػػٶ 
٩ةّؿم ٨٦ ٚؼة٦ح ا١٧٣ةف.. دؿل ٦ة ا٣ؾم قذض٤ج٫ ٣ٰ؟! ز٥ ٦ة ا٣ؾم ٱض٢ٕ قٲؽة 

٭ة كرصةظح ٤ٞٔ٭ة راٗجح ٰٚ زٱةرة ا٣نػؿٱٙ؟!.. أ٬ػٰ ٦كػعٮرة؟ أـ اٰٚ ٦س٢ زؿا
٪ٕػػػخ ٔ٪٭ػػػة ا٣ػػػـكاج؟ ٣ُة٧٣ػػػة ٠ػػػةف أث٪ػػػةء ا٣ُجٞػػػح ا٧٣ؼ٤٧ٲػػػح أف ٔٲ٪ػػػة أوػػػةثذ٭ة ك٦

٦ػػػةدٱٲ٨ ٹ ٱؤ٦٪ػػػٮف ثػػػة٣ٕٲ٨ كا٣كػػػعؿ، أٱٕٞػػػ٢ أف ا٣ٲػػػأس دب إ٣ٲ٭ػػػة ٣ذ٤ضػػػأ إ٣ػػػػٯ 
  !!ػؽ٦ةت ا٣نؿٱٙ؟

٠سٲػػؿة ٬ػػٰ اٵقػػب٤ح ا٣ذػػٰ دارت ٚػػٰ ػػػةَؿم ٝجػػ٢ أف دٕػػٮد كثٲػػؽ٬ة ّػػؿؼ 
 ةءأوٛؿ و٘ٲؿ.. ق٧٤ذ٫ ٣ٰ، ز٥ اٝذؿثخ ٦٪ٰ ك٧٬كخ ٣ٰ ك٬ٰ دذٰٞ آذاف ا٣ـث٪

: 
 ! ..، إ٫٩ أ٦ة٩حا٣ضـك٥ٰٝ٣ ثإٱىةؿ ٬ؾا ا٣ْؿؼ إ٣ٯ ا٣نؿٱٙ  -
 ..ظك٪ة قٲؽدٰ، ا٧َب٪ٰ قأٝٮـ ثإٱىة٫٣ -

َٮٱذ٫ ككًٕذ٫ ٚػٰ صٲجػٰ، زػ٥ أػؿصػخ ا٧٣ٛػةدٲط ٦ػ٨ ظٞٲجذػٰ، كقػ٧٤ذ٭ة 
 :٦ٮدٔة٤ٔٯ ا٧٣٪ٌؽة ٣٭ة 

 ..!أقذٮدٟٔ هللا قٲؽدٰ -
    ..!٣ٲ٨١ َؿٱٟٞ قة٧٣ة أظ٧ؽ، ٰٚ رٔةٱح هللا -

***                 
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٠ة٩ػػخ ا٣نػػ٧ف دذٮقػػٍ ا٣كػػ٧ةء كصكػػؽم ٱؿمػػط ٔؿٝػػة أز٪ػػةء كوػػٮ٣ٰ إ٣ػػٯ 
ا٣ٕنػػػؿات ٦ػػػ٨ ا٣عػػػةٚٺت د٧ػػػٶ قػػػةظذ٭ة، كا٧٣بػػػةت ٦ػػػ٨ ا٧٣كػػػةٚؿٱ٨ .. ا٧٣عُػػػح

كصػػػٮق ٦نػػػؿٝح ًػػػةظ١ح دكذجنػػػؿ ثكػػػٛؿ ص٧ٲػػػ٢، كأػػػػؿ  .. كف أرصةء٬ػػػةؤٱ٤٧ػػػ
كظػٮؿ ٬ػؤٹء ص٧ٲٕػػة، ٱعػٮـ ا٣ٕؽٱػؽ ٦ػػ٨  ..مػةظجح ٝػؽ أر٬ٞ٭ػة ا٣ؿ٠ػػٮب ا٣ُٮٱػ٢

ا٣جكػػػُةء ٤َجػػػة ٵرزاؽ كاٚػػػؿة، كا٣ٕؽٱػػػؽ ٦ػػػ٨ ا٣٪نػػػة٣ٲ٨ ا٣ػػػؾٱ٨ دذعػػػؿؾ ا٣ع٧ػػػة٣ٲ٨ 
ثعسػػة ٔػػ٨ ًعٲػػح ٗة٤ٚػػػح.. كظػػؽق هللا ٱٕػػ٥٤ ٦ػؽل ٠ػػؿ٬ٰ أٔٲ٪٭٥ ٰٚ ٢٠ ١٦ةف 

ا٤٣ىػػػٮص، ككظػػػؽق ٱ٤ٕػػػ٥ ٦ػػػؽل ا٩ـٔػػػةصٰ ٦ػػػ٨ ق٧ةقػػػؿة اٵقػػػٛةر ظػػػٲ٨ ٣٭ػػػػػؤٹء 
ٱ٨، ٱ٤عػػٮف ٤ٔػػٰ ثةػذٲػػةر ظػػةٚٺت ٦ػػٮ٤٠ٲ٭٥.. إ٩٭ػػ٥ ٹ ٱ١ذؿزػػٮف ٣ؿاظػػح ا٧٣كػػةٚؿ

ثٞؽر ٦ة ٱ٭ذ٧ػٮف ثض٧ػٓ اٵ٦ػٮاؿ ك٦٪ةٚكػح ا٣نػؿ٠ةت اٵػػؿل.. ٦ػ٨ ظكػ٨ ظْػٰ 
١٣٪٪ٰ ٥٣  ..أ٩٪ٰ ٤٠ٛخ ا٧٣٭ؽم ثةٝذ٪ةء ا٣ذؾا٠ؿ، كق٧٤خ ٨٦ إزٔةص٭٥ ٬ؾق ا٧٣ؿة

أقػػ٥٤ ٦ػػ٨ دٕػػت ا٣جعػػر ٔػػ٨ ا٧٣٭ػػؽم.. ظةك٣ػػخ ٦ػػؿارا اٹدىػػةؿ ث٭ةدٛػػ٫، ١٣ػػ٨ دكف 
ثعسػػخ ٔ٪ػػ٫ ٚػػٰ صػػؽكل.. ثعسػػخ ٔ٪ػػ٫ ٔ٪ػػؽ ١٦ةدػػت ا٣ذػػؾا٠ؿ كثػػٲ٨ ا٣عػػةٚٺت.. 

ا٧٣ٞػػة٬ٰ ا٧٣ضػػػةكرة، كظذػػػٯ ٚػػػٰ ا٣ع٧ة٦ػػةت.. ثعسػػػخ َػػػٮٱٺ.. إ٣ػػػٯ أف أصجؿ٩ػػػٰ 
  ..ا٣ضٮع ٤ٔی ا٣ذٮص٫ إ٣ٯ ٥ُٕ٦ داػ٢ أركٝح ا٧٣عُح

٠ةف ٧ُٕ٦ة و٘ٲؿ ا٧٣كةظح.. ٨١٣ ا٣ٞػةا٧ٲ٨ ٤ٔٲػ٫ أظكػ٪ٮا اقػذ٘ٺؿ ا٣ٌٛػةء 
ا٣ؾم ٱعٲٍ ث٫، كص٤ٕٮا ٧٤٣ٞةٔؽ ا٧ٕ٣ٮ٦ٲح ا٣ذٰ دضةكرق َةكٹت و٘ٲؿة ٱكػ٭٢ 
قعج٭ة أز٪ةء صػٮٹت ا٣ذٛذػٲل.. ٚض٤كػخ إ٣ػی َةك٣ػح ٦٪٭ػة، ك٤َجػخ ٦ػ٨ ا٣٪ػةدؿ 
مػػُٲؿة كٝ٪ٲ٪ػػح ٦ػػةء، زػػ٥ ا٩٭١٧ػػخ ٚػػٰ ٦نػػة٬ؽة ا٣ٕػػةثؿٱ٨ ٤ٔ٪ػػٰ أ٧٣ػػط ا٧٣٭ػػؽم 
ثٲ٪٭٥.. كٰٚ ٣عْح ٨٦ ا٤٣عْةت ٩كٲخ أ٦ؿ ا٧٣٭ؽم، ظٲ٨ رأٱخ أف د٤ٟ ا٣ؿٕٝح 

٧٣٘ةرثػح ا٣ى٘ٲؿة ٨٦ ا٧٣عُح ٠ة٩خ ٦ن٭ؽا ٦ؼذىؿا ٣ٮ٨َ ٠جٲؿ، رٕٝح ص٧ٕػخ ا
٤ٔػػی اػػػذٺؼ مػػؿااع٭٥ كأٔػػؿاٝ٭٥.. وػػ٘ةرا ك٠جػػةرا، أٗ٪ٲػػةء كٚٞػػؿاء، ٦ذ٧٤ٕػػٲ٨ 
كأ٦ٲٲ٨.. ٠ة٩ٮا ص٧ٲٕة ٦ضؽٱ٨ ٰٚ قٲؿ٥٬، ٦٪ػؽٕٚٲ٨ كراء ٧٬٭ػ٥ كإف اػذ٤ٛػخ 
كص٭ةد٭٥ ك٦ٞةوؽ٥٬، إٹ مؼىة كظٲؽا ٠ةف ٱكذ٪ؽ إ٣ی ا٣عػةاٍ ا٧٣ٞةثػ٢.. ٠ػةف 
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، كٱ٪ٛر دػة٩٭ة ثؿكاء ٠٭ٺ أمٕذة ثـم أٚؿٱٰٞ ٦ـر٠ل، ٱ٥ٌ قٲضةرد٫ ثنٛذٲ٫
٦جذكػػػ٧ة، ٣ٲٺظٞػػػ٫ ثٕػػػؽ ذ٣ػػػٟ ثٕٲ٪ٲػػػ٫ ك٬ػػػٮ ٱذٺمػػػی ٚػػػٰ ا٣٭ػػػٮاء ٧٠ػػػة ٱذٺمػػػی 
ا٣ٕٛؿٱػػخ.. ثػػؽا ٦كػػؿكرا صػػؽا ٣ؽرصػػح اقػػذجٕؽت ٦ٕ٭ػػة ا٩ذ٧ػػةءق إ٣ػػی ٬ػػؾا ا٣ٕػػة٥٣ 
ا٤٧٣ٰء ثػة٣ٮصٮق ا٧٣ذض٭٧ػح.. كٔ٪ػؽ٦ة اقذٕىػی ٤ٔػٰ ٚ٭٧ػ٫ز اٝذػؽٱخ ث٧ػة ٱ٤ٕٛػ٫ 

دػ٫ ٦ضػؿد ٦ض٪ػٮف ٱكػجط ًػؽ ا٣ذٲػةر.. ا٣ٕٮاـ أز٪ةء رؤٱذ٭٥ ٣عة٣ػح مػةذة، كأذجؿ
ب ّ٪ٰ ٔ٪ؽ٦ة اثذٕؽ ٨ٔ ا٣عةاٍ كدٞؽـ ٩عٮم ك٬ػٮ ٱ٪ْػؿ إ٣ػی  ثٲؽ أف ا٣ؽ٬ؿ ٠ؾَّ
مػػٰء ٦ػػة ثةدضػػة٬ٰ.. دٕٞجذػػ٫ ثأ٩ْػػةرم ٝجػػ٢ أف ٱذضػػةكز٩ٰ كٱٞػػٙ ٔ٪ػػؽ ا٣ضػػؽار 

قػػ٧خ ٤ٔٲػػ٫ ٤٣ذػػٮ..  ّػػ٢ كاص٧ػػة ػ٤ٛػػٰ، ٣ٲنػػؿع ٚػػٰ دأ٦ػػ٢ ٣ٮظػػح دضؿٱؽٱػػح ٝػػؽ ر.
ٚؿمػةة ٠ة٩ػخ ٤ٔػی اٵرًػٲح ثضة٩ػت ٔجػٮات  كا٣ػذٍٞ یأ٦ة٦٭ة ٤٣عْةت ز٥ ا٩ع٪ػ

َٺء و٘ٲؿة.. ٝج٢ أف ٱ٧٘ف ا٣ٛؿمةة ٰٚ إظؽا٬ة، كٱنؿع ٰٚ د٤ػٮٱ٨ ٚؿاٗػةت 
ٚػػٰ ا٤٣ٮظػػح.. ٵدرؾ ظٲ٪٭ػػة أ٩ػػ٫ ٠ػػةف رقػػة٦ة ٚ٪ة٩ػػة، ٹ ٦ٕذٮ٬ػػة ٦ض٪ٮ٩ػػة.. ُٚٛٞػػخ 
اػػةن ٦ػػ٨ ّ٪ػػٮ٩ٰ ا٣كػػٲبح.. إ٣ػػی أف أدػػی ا٣٪ػػةدؿ  أقػػؼؿ ٦ػػ٨ أظ١ػػة٦ٰ ا٧٣كػػجٞح ٦ذجؿظ

 ثنُٲؿدٰ.. 

ٌٝػػ٧ح، ٌٝػػ٧ذٲ٨، كثٲ٪٧ػػة ٠٪ػػخ ٚػػٰ ٔػػـ د٤ػػؾذم، إذا ثة٧٣٭ػػؽم ٱْ٭ػػؿ ٌٝػػ٧خ 
 :أ٦ة٦ٰ ٹ٬سة ١٦ٛ٭ؿا.. ٚذٮٝٛخ ٨ٔ ا٧٣ٌٖ، كوؿػخ ٰٚ كص٭٫ ٝةاٺ

أٱػػػ٨ ٠٪ػػػخ أٱ٭ػػػة ا٧٣ٕذػػػٮق؟! ٣ٞػػػؽ أدٕج٪ػػػٰ ا٣جعػػػر ٔ٪ػػػٟ.. ٧٣ػػػةذا أ٤ٛٝػػػخ  -
  ٬ةدٟٛ؟!

ْكِط ك٬ٮ ٱٌُؿب ٦ة ثٲ٨ اٷ٦كةؾ ثؿأق٫  ٚأصةث٪ٰ صج٭ذ٫ ا٣ذٰ دذىػجت  ك٦ى
 ٔؿٝة:
.. كأز٪ةء ثعسٰ !.. دٛٞؽت صٲجٰ ك٥٣ أصؽق!ًٕخ ٬ةدٰٛ ٱة أظ٧ؽ٣ٞؽ أ -

ٔ٪ػػػػ٫ وػػػػةدٚخ ٱٮقػػػػٙ ا٣ػػػػٮرزازم، ٚػػػػأػجؿ٩ٰ أ٩ػػػػ٫ ٱ٪ػػػػٮم ا٣كػػػػٛؿ إ٣ػػػػٯ 
كرزازات.. كٔ٪ػػؽ٦ة أػجؿدػػ٫ ثكػػٛؿم ٦ٕػػٟز ٗٲػػؿ رأٱػػ٫، كٝػػؿر أف ٱكػػةٚؿ 
٦ٕ٪ػػة إ٣ػػٯ دػػةٚؿاكت، كٱ١٧ػػر ٦ٕ٪ػػة أقػػجٮٔة ٣ٲذكػػ٪ٯ ٣ػػ٫ ا٠ذنػػةؼ قػػعؿ 
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٨ ا٠ؿ كدؿ٠خ ا٣عٞةات ٦ٕػ٫.. ٦ػ٨ ظكػا٧٣٪ُٞح كص٧ة٣٭ة.. ز٥ اثذٕ٪ة ا٣ذؾ
 ظْٰ أ٩ٰ دػ٤خ ٬ؾا ا٥ُٕ٧٣ ككصؽدٟ!

أمػػٛٞخ ٤ٔػػٯ ظػػةؿ ا٧٣٭ػػؽم، ككًػػٕخ ا٣نػػُٲؿة ٤ٔػػٯ ا٣ُةك٣ػػح ٦ذ٪ػػةزٹ ٔػػ٨ 
٣ؾد٭ة ٠ُٞف ٨٦ َٞٮس ا٧٣ٮاقةة، قٲ٧ة كأف ٬ةد٫ٛ ٱكةكل رادت ٦ٮّػٙ ٦ػ٨ 

٦ػػة دػػؾ٠ؿت أ٩ػػ٫ ٠ػػؽ ٠سٲػػؿا ٚػػٰ ا٧ٕ٣ػػ٢  ا٣كػػ٥٤ ا٣ٕةمػػؿ، كازداد إمػػٛةٰٝ ٤ٔٲػػ٫ ٚػػٮر
 ٝج٢ أف ٱذ٨١٧ ٨٦ اٝذ٪ةا٫..  كقةاٜ مةظ٪ح ةء٠ج٪

 ا٧٣عُح ٤٦ٲبح ثة٣٪نة٣ٲ٨.. !٤ٕ٣٭٥ قؿٝٮا ٬ةدٟٛ -
 ..!٥٣ أظذٍ ث٧ة ٚٲ٫ ا١٣ٛةٱح !دجة -
 كأٱ٨ ٬ٮ ٱٮقٙ اٳف؟ -
 إ٫٩ ٱ٪ذْؿ ٝؿب ا٣عة٤ٚح. -
 ٬ٲة ث٪ة إذف.. -
      .                 ا٩ذْؿ ظذٯ أٝذ٪ٰ مُٲؿة ثؽكرمز إ٩٪ٰ أدٌٮر صٮٔة. -

                

*** 

٥٣ د٨١ ا٣عة٤ٚح ثة٣كٮء ا٣ؾم دؼٮٚخ أف د١ٮف ٤ٔٲ٫. دٛؿقخ ٰٚ إَةراد٭ة، 
كا٧َأ٩٪خ ظٲ٨ ٹظْخ ظؽازذ٭ة.. ز٥ وٕؽ٩ة ٤ٔٯ ٦ذ٪٭ة، كثؽأت ٔٲ٪ةم ثة٣جعر 
٨ٔ ٱٮقٙ ثٲ٨ ا٣ؿ٠ةب كأ٩ػة أصذػةز ٦ٞةٔػؽ٥٬.. مػٲغ كٝػٮر ٚػٰ ا٧٣ٞؽ٦ػح، مػجةب 

ًػػػٲٕ٭ة ٔػػػ٨ ٱٌػػػع١ٮف كٱ٪جٌػػػٮف ٩نػػػةَة ٔػػػ٨ ٱ٧ٲ٪ػػػٰ، مػػػةثح دعػػػةكؿ إقػػػ١ةت ر
ٱكػػةرم.. كٚػػٰ ٦٪ذىػػٙ ا٧٧٣ػػؿ كٝػػٙ رصػػ٢ قػػ٧ٲ٨ ٣ذؿدٲػػت ظٞةاجػػ٫ ٤ٔػػی ا٣ػػؿؼ.. 

ٝجػػ٢ أف ٱ٪ذجػػ٫ إ٣ٲ٪ػػة كٱذـظػػـح ٔػػ٨ َؿٱٞ٪ػػةز ٵ٧٣ػػط ٱٮقػػٙ ٔػػؽة دٝػػةاٜ اقػػذ٘ؿؽ 
صة٣كػػػة ٚػػػٰ آػػػػؿ ا٣عة٤ٚػػػح كأ٦ة٦ػػػ٫ ٦ٕٞػػػؽاف مػػػةٗؿاف.. ٧٤ٔػػػخ د٤ٞةاٲػػػة أ٩٭٧ػػػة ٣ػػػٰ 

ػخ  ك٧٤٣٭ؽم، كص٤كخ ٤ٔػٯ ا٧٣ٕٞػؽ ا٧٣عػةذم ٤٣٪ةٚػؾة، زػ٥  ٛى ٵقػ٥٤ ٤ٔٲػ٫.. ك٠ػ٥  ا٣ذ
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٠ة٩ػػػػخ د٬نػػػػذٰ ٠جٲػػػػؿة ظػػػػٲ٨ رأٱػػػػخ صػػػػةرم ٔػػػػـكز ا٧٧٣كػػػػٮس ٱض٤ػػػػف ثضة٩جػػػػ٫ 
 ..كٱؿ٦ٞ٪ٰ ثٕٲ٪ٲ٫ ا٣ى٘ٲؿدٲ٨ ٦جذك٧ة اثذكة٦ذ٫ ا٣ىٛؿاء ا٧٣كٮقح

ٱضؿم، د٥٤١ ٱٮقٙ ث٤٭ضح ٦ذُٕٞح  كٚٲ٧ة ٠٪خ ٦٪٭١٧ة ٰٚ ٦عةك٣ح ٚ٭٥ ٦ة
 دنٮث٭ة ًع١ذ٫:

كراء ٧ٔػػٮد  ٠ػػةف ٦ؼذجبػػة !٦٭ػػؽم ٣ٞػػؽ دٕٞجػػٟ ٔػػـكز إ٣ػػٯ ا٧٣عُػػح ٱػػة -
ا١٣٭ؿثػػةء ٱؿاٝج٪ػػٰ ثنػػ٢١ ٦ؿٱػػت، ٱُػػ٢ ثؿأقػػ٫ كٱؼذجػػئ.. كٔ٪ػػؽ٦ة ٤ٔػػ٥ 
أ٩٪ػػٰ ٠نػػٛخ أ٦ػػؿق، أدػػٯ إ٣ػػٰ ٱضػػؿ دراصذػػ٫ ا٣ذػػٰ ٣ػػ٥ ٱعكػػ٨ إػٛةء٬ػػة، 

 أ٫٩ ٱؿٱؽ ا٣كٛؿ ٧١ٕ٦ة ٣ـٱةرة ا٧٣ٕة٣ش..ثكأػجؿ٩ٰ 

 ٩ْؿ ا٧٣٭ؽم إ٣ٯ ٔـكز ٦ذٕضجة، كقأ٫٣: 
 ٠ٲٙ دٕٞجذ٪ٰ؟! -

 ٱجذك٥ :أصةب ٔـكز ث٢١ ثكةَح ك٬ٮ ٦ة ٱـاؿ ٚ
 دٕٞجذٟ ثؽراصذٰ ا٣٭ٮااٲح.. -

٥٣ ٱ٘ت ٔ٪ٰ ا٣كجت ا٣ؾم ٱؽٚٓ ٔـكز ٣ـٱةرة ا٧٣ٕة٣ضٲ٨ ا٣ؿكظة٩ٲٲ٨، ١٣٪٪ػٰ 
  :ص٭٤خ ا٣ُؿٱٞح ا٣ذٰ دٞىٯ ث٭ة ػجؿ٩ة.. ٚكأ٣ذ٫ كأ٩ة أظؽص٫ ث٪ْؿة اردٲةب

 ك٠ٲٙ ٧٤ٔخ ثأ٩٪ة ٦كةٚؿكف إ٣ٯ ا٧٣ٕة٣ش؟!! -

 ك٫٤٠ قؿكر:  ٕؽق ٦كذؿػٲة، ز٥ أصةبكًٓ ٱؽٱ٫ ػ٤ٙ رأق٫ كٗةص ٰٚ ٦ٞ
٠٪ػخ ظٲ٪٭ػة  ..!٣ٞؽ ٧٤ٔخ ذ٣ٟ ٔ٪ؽ٦ة ق٧ٕخ ظؽٱسٟ ٦ٓ ا٧٣٭ؽم ثنأ٫٩ -

٤ٔػػٯ قػػُط ا٧ٕ٣ػػةرة أ٩ٛػػي ا٣٘جػػةر ٔػػ٨ ٦ٺءدػػٰ، كٔ٪ػػؽ٦ة رأٱػػخ ا٧٣٭ػػؽم 
 ػةرصة ثة٣عٞةاتز أ٤ٛٝخ مٞذٰ، ز٥ أػؾت دراصذٰ ك٣عٞخ ث٫..

 ز٥ قأ٫٣ ا٧٣٭ؽم :
 ك٧٣ةذا دؿٱؽ زٱةرة ا٧٣ٕة٣ش؟ -

 اثذكة٦ذ٫ :ٚأصةث٫ ثىٮت ٦٪ؼٛي كٝؽ اػذٛخ 
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 ..! أرٱؽق أف ٱؼ٤ى٪ٰ ٨٦ ا٣ض٪ٲح "قٕةد" ا٣ذٰ دك١٪٪ٰ -

ا٩ٛضؿ ا٧٣٭ؽم كٱٮقٙ ًةظ١ٲ٨.. ١٣٪٭٧ة قؿٔةف ٦ة دٮٝٛة ٨ٔ ذ٣ٟ ٔ٪ؽ٦ة ٚ٭٧ة 
 ٣ٲكذؿق٢ اٵػٲؿ ظؽٱس٫: . ٨٦ و٧ذٰ أف ٔـكز ٹ ٱ٧ـح.

٣ٞػػػؽ زرت ا٣ٕؽٱػػػؽ ٦ػػػ٨ اٵَجػػػةء كا٣ٛٞ٭ػػػةء، اقػػػذ٭١٤خ أ٩ٮأػػػة مػػػذٯ ٦ػػػ٨  -
.. ٩ىع٪ٰ ا٣ٕؽٱػؽ ٦ػ٨ !قٕةد دأثٯ أف دٛةرٝ٪ٰ اٵدكٱح كاٵٔنةب، ٨١٣

كٔ٪ػػؽ٦ة قػػ٧ٕخ ظػػؽٱس٧١ة ٔػػ٨  ..ا٣كٮقػػٲٲ٨ا٣٪ػػةس ثـٱػػةرة ا٧٣ٕػػة٣ضٲ٨ 
كأف أرا٧١ٞٚػة  ! ٹ أًٲٓ ا٣ٛؿوح ٨٦ ٱؽم ا٧٣ٕة٣ش ا٣ؿكظة٩ٰ، ٝؿرت أف 

 ..!إ٣ٲ٫

ٚػػػٰ د٤ػػػٟ اٵز٪ػػػةء ٠ة٩ػػػخ ا٣عة٤ٚػػػح ٝػػػؽ ٗػػػةدرت ا٧٣عُػػػح، كادؼػػػؾت ا٣ُؿٱػػػٜ 
. ٠ػةف ا٧٣٭ػؽم ٦ٞػجٺ ٤ٔػٯ ظػؽٱر ٔػـكز، ٱ٪ىػخ ا٣كؿٱٓ إ٣ٯ ٦ػؿا٠ل ٦كػةرا ٣٭ػة.

ٚٲ٧ػػة ٠ػػةف ٱٮقػػٙ ٦ػػ٨ مػػؽة ذ٬ٮ٣ػػ٫ ٤٦ذىػػٞة ثة٣٪ةٚػػؾة، ، كا٣ذؿ٠ٲػػـ اٹ٬ذ٧ػػةـثجػػة٣ٖ 
٠٪ػخ أدٛ٭ػ٥ مػٕٮر  ،وػؿاظح ٦عةكٹ كًٓ أ٠جؿ ٦كةٚح ١٧٦٪ح ثٲ٪٫ كثٲ٨ ٔػـكز..

ذىػػؿٚةت ا٧٣ض٪ػػٮف، ٝػػؽ ٱ٧١٤ػػ٫ أك ثذ١٭٨ ا٣ػػٱٮقػػٙز ٧ٚ٭٧ػػة ظػػةكؿ، ٣ػػ٨ ٱكػػذُٲٓ 
. أ٦ػػة أ٩ػػة ٤ٚٞػػؽ دٕػػٮدت ٤ٔػػٯ دىػػؿٚةد٫، ك٦ػػة ٔػػةدت دسٲػػؿ ٱؼ٪ٞػػ٫ ٚػػٰ أم ٣عْػػح.

. ثةقػػػػذس٪ةء ٦كػػػػأ٣ح كظٲػػػػؽة ٠ة٩ػػػػخ دسٲػػػػؿ ٌٚػػػػٮ٣ٰ، كدٕٚذ٪ػػػػٰ إ٣ػػػػٯ .اقػػػػذ٘ؿاثٰ
 اقذٛكةرق ٔ٪٭ة:

 !٧٣ةذا؟ ! ٢ٝ ٣ٰ ٱة ٔـكز.. دك٦ة ٦ة دىٲط ٠ة٣ؽٱٟ ثٕؽ ٦٪ذىٙ ا٤٣ٲ٢ -

 ز٥ أصةب : ..د٪٭ؽ ث٧ٕٜ، كأَؿؽ رأق٫
 ؽاٱح ١٣ٰ دٛ٭٧٭ة..ٱ٤ـ٦٪ٰ قؿد٬ة ٨٦ ا٣ج !إ٩٭ة ٝىح َٮٱ٤ح، -
 ظك٪ة.. د٢ٌٛ ٱة ٔـكز، ٩ع٨ ٩٪ىخ إ٣ٲٟ.. -
٣ٞؽ ثؽأت ظ١ةٱذٰ ٦ٓ ٬ؾق ا٣ض٪ٲح ٝج٢ ٔنؿٱ٨ ق٪ح.. ٠٪خ ظٲ٪٭ة مةثة  -

ٰٚ ق٨ ا٣سة٦٪ح ٔنؿ.. ٚجٕؽ كٚةة كا٣ؽمز دـكصخ أ٦ػٰ ٦ػ٨ رصػ٢ آػػؿ، 
كٷ٩٪ٰ ٥٣ أقذُٓ ا٣ذػأ٥٤ٝ ٦ػٓ  ..كقةٚؿ٩ة ٤٣ٕٲل ٫ٕ٦ ٰٚ ٦ؽٱ٪ح دُٮاف
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٣ػػٯ مػٞح أثػٰ رظ٧ػػ٫ هللا كأ٧ٝػخ ٚٲ٭ػة كظٲػػؽا.. ا٣ٮًػٓ ا٣ضؽٱػؽز ٔػؽت إ
ٔػػ٨  اٹ٩ٕػػـاؿ٦ػػٓ ٦ػػؿكر اٵٱػػةـ كا٣نػػ٭ٮر ثػػؽأت أظػػف ثؿٗجػػح ٠جٲػػؿة ٚػػٰ 

وػػػؿت أدؼ٤ػػػٯ ٔػػػ٨ أوػػػؽٝةاٰ  ،. كثة٣ذػػػؽرٱش.ا٣٪ػػػةس كا٣جٞػػػةء ث٧ٛػػػؿدم
ا٣ٮاظؽ د٤ٮ اٳػؿ ٣كجت أك ٣ؽك٫٩، كوػؿت أدعكػف ٦ػ٨ أم ٔٺٝػح ٦ػٓ 

د٤ػٟ ا٣ٛذػؿة ثػؽأت ا٣جنؿ ظذٯ ك٣ٮ ٠ة٩خ ٦ضؿد ظٮار ٔةثؿ ثكٲٍ.. ٚػٰ 
أرل أظٺ٦ة ٨ٔ ٚذةة ص٧ٲ٤ح دؿدؽم ا٣جٲػةض كدكػٞٲ٪ٰ ا٧٣ػةء ٦ػ٨ ٱػؽٱ٭ة 

د١ػػػؿر ا٣ع٤ػػػ٥ ٦ٕػػػٰ ٦ػػػؿارا.. زػػػ٥ دُػػػٮر اٵ٦ػػػؿ،  ..! ا٧٣ؼٌػػػجذٲ٨ ثة٣ع٪ػػػةء
٠ة٩ػػخ  ..! كأوػػجعخ أقػػ٧ٓ وػػٮدة أ٩سٮٱػػة ٱ٭٧ػػف ٣ػػٰ ٚػػٰ أذ٩ػػٰ ٱْٞػػح

دؼجؿ٩ػػٰ أف اقػػ٧٭ة قػػٕةد، كأ٩٭ػػة ٦ٕػػٰ ك٣ػػ٨ دذؿ٠٪ػػٰ.. ٠ػػةف أ٦ػػؿا ٦ؿٔجػػة 
٦ػػ٨ ا٣٪ػػٮـ ٵٱػػةـ َٮٱ٤ػػح.. كذات ٱػػٮـ، ٔػػؽت ٦ػػ٨ ا٣سة٩ٮٱػػح إ٣ػػٯ  ظؿ٦٪ػػٰ

مػػػٞذٰ ٦٪٭١ػػػة ثٕػػػؽ ظىػػػح ا٣ؿٱةًػػػح.. ٚذعػػػخ ثػػػةب مػػػٞذٰ، كٝىػػػؽت 
ٰ ثنػػػؿثح ٦ػػػةء. ٚىػػػٕٞخ ٔ٪ػػػؽ٦ة رأٱػػػخ ٚذػػػةة بػػػا٧٣ُػػػجغ ٠ػػػٰ أركم ٧ّ

. .ص٧ٲ٤ػح قػػ٧ؿاء ثنػػٕؿ أقػػٮد َٮٱػػ٢ دذ٪ػةكؿ ثٞةٱػػة ْٔػػةـ كصجػػح ا٣٘ػػؾاء
٥ ٦ػػؿت ٦ػػ٨ أ٦ػػة٦ٰ كٝٛػػخ ٚػػٰ ١٦ػػة٩ٰ ٦ؿٔٮثػػة أردضػػٙ.. ٩ْػػؿت إ٣ػػٰ، زػػ

ذك٧ؿت ٰٚ ١٦ػة٩ٰ ٦نػ٤ٮٹ، زػ٥ ٦ٚس٢ ا٣ؿوةوح كدجؼؿت ٔجؿ ا٣ضؽار. 
 ٔ٪ؽ٦ة اقػذٕؽت كٔٲػٰ وػجةح ا٣ٲػٮـ ا٧٣ػٮا٣ٰ،قُٞخ وؿٱٕة أدؼجٍ.. 

كصػػؽد٪ٰ ٤ٔػػٯ قػػؿٱؿم، كإ٣ػػٯ صػػة٩جٰ كصجػػح اٷُٚػػةر كإثؿٱػػٜ ا٣نػػةم ٦ػػة 
ّ٪٪خ ٤٣عْح أ٩٭ػة أ٦ػٰ صػةءت ٣ذـكر٩ػٰ، ٧ٞٚػخ ٦كػؿٔة  ! ٱـاؿ قةػ٪ة
مػٕؿت ثػة٣ؼٮؼ كظةك٣ػخ  ! .. ٵصؽ ا٣ٛذةة ا٣ك٧ؿاء ٦ضػؽداإ٣ٯ ا٧٣ُجغ

١٣٪٭ػػة اقػػذٮٝٛذ٪ٰ، ك٬ػػؽأت ٦ػػ٨ ركٔػػٰ.. أػجؿد٪ػػٰ أ٩٭ػػة قػػٕةد  ! ا٣٭ػػؿب
كثأ٩٭ة ص٪ٲح ٦ك٧٤ح ك٣ؽت كدؿٔؿٔخ ٦ٰٕ ٚػٰ ا٣جٲػخ، كثأ٩٭ػة دٕنػٞ٪ٰ 

.. ٚػػٰ ا٣جؽاٱػػػح كصػػؽت وػػٕٮثح ٚػػػٰ دىػػؽٱٜ ٦ػػػة ! كدؿٱػػؽ ا٣ػػـكاج ٦٪ػػػٰ
ثُجةٔ٭ػػػة ا٣ٕٛٮٱػػػح كٝػػػؽرد٭ة ٱعىػػػ٢، ١٣ػػػ٨ ك٦ػػػٓ ٦ػػػؿكر اٵٱػػػةـ، دػػػأزؿت 

ا١٣جٲػػؿة ٤ٔػػٯ ٚ٭٧ػػٰ، ٚجػػؽأت ثذٞجػػ٢ اٵ٦ػػؿ، ثػػ٢ كأوػػجعخ أظج٭ػػة أٱٌػػة.. 
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ٔ٪٭ػة كاٷ٠سػةر ٦ػ٨  ثةٹثذٕػةدٔؿًخ اٵ٦ؿ ٤ٔٯ أظؽ ا٣ٛٞ٭ػةء، ٚ٪ىػع٪ٰ 
كٵ٩٪ػٰ وػؿت ٦ػؽ٦٪ة  .ا٣ػؾ٠ؿ كدػٺكة ا٣ٞػؿآف، ١٣٪٪ػٰ ٣ػ٥ آػػؾ ث٪ىػٲعذ٫.

ظٲر  ! ٗؿٱت ٤ٔٲ٭ةز كاٚٞخ ٤ٔٯ ا٣ـكاج ٦٪٭ة، كد٥ ٔٞؽ ا٣ٞؿاف ثُٞف
ٝة٦ػػخ ث٤٘ػػٰ ػىػػ٤ح ٦ػػ٨ مػػٕؿم ٚػػٰ ٦ػػةء ا٧٣ُػػؿ، زػػ٥ مػػؿث٪ة ٦ػػ٨ ثٌٕػػ٫ 
كٗكػػ٤٪ة أٝػػؽا٦٪ة ث٧ػػة دجٞػػٯ ٦٪ػػ٫.. ٦ػػؿت اٵٱػػةـ اٵك٣ػػٯ ٦ػػ٨ ا٣ػػـكاج ٤ٔػػٯ 
أٌٚػػػ٢ ٦ػػػة ٱػػػؿاـ ،ػىٮوػػػة كأ٩٭ػػػة ٠ة٩ػػػخ دذنػػػ٢١ ٠ػػػ٢ ٱػػػٮـ ٚػػػٰ وػػػٮرة 

٧٠ػة ٠ة٩ػخ ٹ دجؼػ٢ ٤ٔػٰ ثذعٌػٲؿ  ! قػ٧ؿاء ! و٭جةء ! ٦ؼذ٤ٛح، مٞؿاء
.. ٥٣ أ٨٠ أ٩ٜٛ مٲبة ٨٦ ٦ة٣ٰ، ك٥٣ أ٠ػ٨ ! كا٣نؿابأم٭ٯ و٪ٮؼ اٵ٢٠ 

.. ١٣٪٭ػػة ثة٧٣ٞةثػػ٢، ٠ة٩ػػخ د٤ُػػت ! ٦ٌػُؿا ٧ٕ٤٣ػػ٢ز ٠ة٩ػػخ دػػٮٚؿ ٠ػػ٢ مػٰء
٦٪ٰ ٔؽـ زٱػةرة أٝػةرثٰ، أك ا٣كػ٧ةح ٣٭ػ٥ ثـٱػةردٰ، ك٦ػ٨ ًػ٧٪٭٥ أ٦ػٰ.. 

أ٩٪ٰ ٔجػػػؽ ثػػػٚؼكػػػؿت أ٤٬ػػػٰ ثٕػػػؽ٦ة ػكػػػؿت أوػػػؽٝةاٰ. كثػػػؽأت أظػػػف 
ٲػػةدٰ ا٣ذػػٰ ٠٪ػػخ ٤ٔٲ٭ػػة، ٤٧٦ػػٮؾ ٚةٝػػؽ ٣عؿٱذػػ٫ كإ٩كػػة٩ٲذ٫.. اٚذٞػػؽت ظ

كدعٮ٣ػػخ ٔٲنػػذٰ إ٣ػػٯ ٤٦ػػ٢ ك٠ ثػػح ٝػػةد٤ٲ٨، ٚٞػػؿرت ثٕػػؽ د١ٛٲػػؿ َٮٱػػ٢ 
ر٦ػٰ ٱ٧ػػٲ٨ ا٣ُػٺؽ ٤ٔػػٯ قػٕةد.. ١٣ػػ٨ ٬ٲ٭ػةت، ٣ػػ٥ ٱ١ػ٨ اٵ٦ػػؿ ثة٣جكػػةَح 

ة، ػةر ٌٗج٭ػػػػا٣ذػػػٰ دؼٲ٤ذ٭ػػػةز ٕٚ٪ػػػؽ٦ة وػػػةرظذ٭ة ثؿٗجذػػػٰ ٚػػػٰ ا٣ُػػػٺؽز زػػػ
ُػػٮر اٵ٦ػػؿ إ٣ػػٯ ٰ ثذؿ٠٭ػػة، ثػػ٢ دػػػػػ٧ط ٣ػ٨ دكػػػػػػػػػك٣ د٤٧ػػػػ١ػ٪ػػػػٰخ إ٩٭ػػة ػكٝة٣ػػ

د٭ؽٱػػؽم ثة٣ٞذػػ٢.. ٔ٪ؽاػػؾ أدر٠ػػخ ْٚةٔػػح ا٧٣ىػػٲجح ا٣ػػؾم دٮرَػػخ ث٭ػػة، 
ك٩ػؽ٦خ ٤ٔػػٯ ا٣ٲػػٮـ ا٣ػػؾم قػػ٧عخ ٚٲػ٫ ٣٪ٛكػػٰ ثػػة٣ـكاج ٦٪٭ػػة.. ٝىػػؽت 

ٞػػػؿأ ٤ٔػػػٰ ا٣ٞػػػؿآف كوػػػؿع ا٣ض٪ٲػػػحز ٚ. .ٚٞٲ٭ػػػة آػػػػؿ كظ١ٲػػػخ ٣ػػػ٫ ٝىػػػذٰ
ٚةػذٛخ ٣ن٭ؿ، ١٣٪٭ة ٔةكدت ا٣ْ٭ػٮر.. كأوػجعخ دذػؿاءل ٣ػٰ ٠ػ٢ ٱػٮـ 

٤ٔػػٯ مػػ٢١ ٦ٕػػـة ٦ض٪عػػح ٦ؿٔجػػح.. ٦ٕػػـة ثٕٲ٪ػػٲ٨ ، ثٕػػؽ ٦٪ذىػػٙ ا٤٣ٲػػ٢
دؿٚػػػؿؼ ٚػػٮؽ صكػػػؽم، زػػػ٥  ،٠جٲػػؿدٲ٨ ظ٧ػػػؿاكٱ٨، كأ٩ٲػػةب ث٪ٲػػػح َٮٱ٤ػػح

 دىٲط كدضس٥ ٤ٔٯ وؽرمز ٵوٲط ثؽكرم ر٧ٗة ٔ٪ٰ..
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ٰٚ ظٲ٨ ٔٞت ا٧٣٭ػؽم ًػةظ١ة  ..٢ّ ٱٮقٙ ٦نؽك٬ة ٨٦ ٗؿاثح ٦ة ظ١ةق ٔـكز
: 

قػذ٘ؿب أص٢٧ ٦ة ٰٚ اٵ٦ؿ دن٢١ ا٣ض٪ٲػح ٚػٰ وػٮر ٩كػةء ٦ؼذ٤ٛػةت. أ -
٠ٲػػػٙ اػذػػػؿت ا٣ذٌػػػعٲح ث٭ػػػؾا ا٣ػػػـكاج، كاٹ٩ٛىػػػةؿ ٔ٪٭ػػػة رٗػػػ٥ ص٧ة٣٭ػػػة 

 كدٮٚٲؿ٬ة ٢١٣ مٰء!!..
.. كأٔذٞؽ أ٩ٟ قذ٢ٕٛ ا٣نٰء ٩ٛك٫ ٣ٮ !ٹ أ١٩ؿ أ٩٭ة ٠ة٩خ دضؿثح ص٧ٲ٤ح -

٠٪خ ١٦ة٩ٰ، ٕٚ٪ؽ٦ة ٱذ٤ٕٜ اٵ٦ؿ ثض٪ٲح ٦ذك٤ُح دعت ا٣ذ٤٧ػٟ، أرا٬ػ٨ 
 أ٩ٟ قذذؼ٤ٯ ٨ٔ ٢٠ مٰء ٰٚ قجٲ٢ ظؿٱذٟ..

 ٦ٞذ٪ٕة:رد ا٧٣٭ؽم 
 ..! وؽٝخ ٱة ٔـكز، ٚة٣٪٥ٕ ثؽكف ظؿٱح ٹ ٥َٕ ٣٭ة -

اقػذ٧ؿ وػؽٱٞةم ٚػٰ اقذٛكػةر ٔػـكز ٔػ٨ زكصذػ٫ ا٣ض٪ٲػح ثع٧ػةس كٌٚػٮؿ 
إ٧٣ػػة٦ٰ ثٕػػة٥٣ ا٣ضػػ٨ ٩ػػـع  إذ أف٠جٲػػؿٱ٨.. ظةك٣ػػخ ا٣ذٛةٔػػ٢ ٦ٕ٭ػػ٥ ك٣ػػ٥ أقػػذُٓز 

اٷزػػةرة ٔػػ٨ ا٧٣ٮًػػٮع كص٤ٕػػ٫ ٧٦ػػٺ.. ٚذؿ٠ػػخ ٩ٞةمػػ٭٥ كأٝج٤ػػخ ٤ٔػػٯ ٦نػػة٬ؽة 
ةٚؾة، ٦ؿاٝجة اٵمضةر ا٣ذٰ دجؽك و٘ٲؿة ٰٚ ثٕؽ٬ة ك٬ػٰ دٞذػؿب ا٧٣٪ةّؿ ٔجؿ ا٣٪

ٚذ١جػؿ مػػٲبة ٚنػػٲبة إ٣ػػٯ أف دذضػػةكز ٩ةٚػؾدٰ كدؼذٛػػٰ ٣ذػػأدٰ أػػػؿل.. أذ٠ػػؿ أ٩٪ػػٰ 
 ..٤٤ّخ ٤ٔٯ د٤ٟ ا٣عةؿ إ٣ٯ أف دٮٝٛخ ث٪ة ا٣عة٤ٚح ٚٯ ٦عُح ٦ؿا٠ل
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        ..دافيذ.. يالحبر الريحاوـي
 

خ ٤ٔػػٯ رٚػػةٰٝ اقػػذ٘ٺؿ ا٣ٛؿوػػح كا٣ٞٲػػةـ ٣عةصػػح ٚػػٰ ٩ٛػػف ٱٕٞػػٮبز ٔؿًػػ
ثضٮ٣ػػح ٚػػٰ ا٧٣ؽٱ٪ػػح ا٣ع٧ػػؿاء، ٤ٔػػٯ أف ٱػػذ٥ اقػػذ٧١ةؿ ا٣ؿظ٤ػػح ثٕػػؽ ا٣ٕنػػةء ٤ٔػػٯ 

 ٚٮاٜٚ ا٣ض٧ٲٓ، ز٥ ٩ـ٣٪ة.. .٦ذ٨ ظة٤ٚح أػؿل.

ٔ٪ػػػؽ٦ة اقػػػذ٧٤٪ة ظٞةاج٪ػػػة ٦ػػػ٨ ٦كػػػذٮدع ا٣عة٤ٚػػػح، ٹظْػػػخ أف ٔػػػـكز اقػػػذ٥٤ 
ج٢ أف ٱؼجؿ٩ٰ ٱٮقػٙ دراصذ٫ دكف ظٞٲجذ٫.. ّ٪٪خ ٤٣ٮ٤٬ح اٵك٣ٯ أ٫٩ ٩كٲ٭ة، ٝ

.. ٥٣ ! ثأف ا٧٣ض٪ٮف ٥٣ ٱعٌؿ٬ة أوٺ كأف ا٣ؽراصح ٬ٰ ٢٠ ٦ة صةء ث٫ ٨٦ مٞذ٫
أقذ٘ؿب ٤ٕٚح ٔـكز د٤ٟ، ٚةظذ١ة٠ٰ ث٫ ٣كخ قػ٪ٮات ٦ػ٨ ا٣ضػٮار ص٤ٕ٪ػٰ أ٤ٔػ٥ 
أ٫٩ مؼه ٔؽٱ٥ ا٧٣جةٹة، ٱٕٲل ٔة٫٧٣ ا٣ؼةص ا٣ؾم ٹ دع٫٧١ ٔةدات ا٧٣ضذ٧ٓ 

 ٣ػػحؽثـ ٤ٔػٯ ٩ةوػػٲح ا٣ـٝػػةؽ ٱؿدػػؽم كدٞة٣ٲػؽق، ػىٮوػػة ٔ٪ػػؽ٦ة وػػةدٚذ٫ ذات ٱػػٮ
رقػػ٧ٲح ٦ػػٓ ظػػؾاء رٱةًػػٰ كٚػػٰ ٱػػؽق ٦ٞػػٺة ٱذ٪ػػةكؿ ٦٪٭ػػة دٛةظػػة ك٦ػػٮزا ٤ٞ٦ٲػػةز 

.. ٨١٣ ٱٮقٙ ٢ّ ٦كذ٘ؿثة ! ٵ٥٤ٔ ُٕٝة أ٫٩ مؼه ٚةٝؽ ٣ٸظكةس ث٨٧ ظٮ٫٣
َٲ٤ػػح ا٣ٮٝػػخ، ٣ػػ٥ ٱكذكػػٖ أف ٱكػػةٚؿ مػػؼه ٧٣٪ُٞػػح ثٕٲػػؽة كٱعػػ٢ ًػػٲٛة ٔ٪ػػؽ 

.. ّػ٢ ٱع٤٧ػػٜ ! ذػػـكد ث٧ٺثػف اظذٲةَٲػحأ٩ػةس ٵٱػةـ أك رث٧ػة ٵقػةثٲٓ دكف أف ٱ
ٚػػٰ ا٧٣ض٪ػػٮف كٱذٛؿقػػ٫، زػػ٥ ًػػعٟ ًػػع١ح ػٛٲٛػػح ك٧ٔٲٞػػح ٚػػٰ اٳف ٩ٛكػػ٫، 

 كقأ٣٪ٰ:
 أد٥٤ٕ ٥٣ ٹ ٱع٢٧ ٔـكز ظٞٲجح أز٪ةء أقٛةرق؟ -
 !؟٥ِ٣ى ٹ..  -
ٱ١ذٛٮف ث٤جةس كاظؽ َٲ٤ح  !ٵ٫٩ ٱنج٫ مؼىٲةت أٚٺـ ا١٣ؿدٮف -

 ..!ا٧٣ك٤ك٢
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٣ٞػػؽ ٠ػػةف  ..م اقػػذؼؽ٫٦ ٱٮقػػٙأذ٠ػػؿ أ٩٪ػػٰ ًػػع١خ ٠سٲػػؿا ٦ػػ٨ ا٣ذنػػجٲ٫ ا٣ػػؾ
٤ٔٯ ٝؽر ٠جٲؿ ٨٦ ا٣ؽٝح ٰٚ كوٙ ظػةؿ ا٧٣ض٪ػٮف، ٧ٚ٪ْػؿق ك٬ػٮ ٱكػٲؿ ٧٦كػ١ة 
دراصذػػ٫ ٚػػٰ قػػةظح "صػػة٦ٓ ا٣ٛ٪ػػةء"، ثسٲةثػػ٫ ا٣ذػػٰ ٹ دذ٪ةقػػٜ كاثذكػػة٦ذ٫ ا٣ذػػٰ ٹ 
دٛةرٝػػػ٫، ٱعٲػػػ٢ ثنػػػ٢١ ٠جٲؿ٤ٔػػػٯ مؼىػػػٲةت ا١٣ؿدػػػٮف ا٣ْؿٱٛػػػح.. ٤ٔػػػٯ ١ٔػػػف 

٧ٺ٦ط كص٫ ثةردة. ٧ٝح ا٣ذ٪ػةٝي ثػٲ٨ ا٧٣٭ؽم ا٣ؾم ٠ةف ٱكٲؿ إ٣ٯ صة٩ج٫، صةدا ث
مؼىػػػٲ٨ ص٧ٕػػػذ٭٥ دػػػؽاثٲؿ ا٣ٞػػػؽٱؿ ٚػػػٰ ٩ٛػػػف ا٣ؿظ٤ػػػح، ك٣ػػػ٪ٛف ا٣ٮص٭ػػػح رٗػػػ٥ 
اػذٺؼ ا٣٪ٮاٱة.. ٚةٵكؿ ٱؿٱؽ كًٓ ظؽ ٣ض٪ٮ٫٩، كاٳػؿ ٱؿٱؽ أف ٱػٺزـ ا٧٣ٕػة٣ش 
١٣ػػػٰ ٱػػػذ٥٤ٕ ٦٪ػػػ٫.. ٠٪ػػػخ أقػػػأ٫٣ دك٦ػػػة: "٦٭ػػػؽم.. ٧٣ػػػةذا دؿٱػػػؽ أف دػػػذ٥٤ٕ أقػػػؿار 

"أرٱػػؽ أف أد٤ٕػػ٥ ٦ػػ٨ أصػػ٢ ا٤ٕ٣ػػ٥". ٣ػػ٥ د١ػػ٨ إصةثذػػح ا٣ؿكظة٩ٲػػةت؟" ٠ػػةف ٱضٲج٪ػػٰ: 
ا٣ضة٬ـة ٬ةد٫ ٣ذ٪٤ُٰ ٤ٰٔز ٚ٭ٮ ٠جٞٲح ا٣٪ةس ا٣ؾٱ٨ ٱنػؽ٥٬ ٧ٗػٮض ا٣كػٲ٧ٲةء 
كا٣ػؾٱ٨ ٱجعسػػٮف ٔػػ٨ ٦ىػػؽر ٤٣ٞػٮة كا٣ذ٧ٲػػـ ٔػػ٨ اٳػػػؿٱ٨ ك٣ػٮ ثُؿٱٞػػح ٚٲ٭ػػة ٦ػػ٨ 

. ٕٚ٪ػؽ٦ة دذعػؽث ٔػ٨ ٤ٔػ٥ ٱٕذ٧ػؽ ٤ٔػٯ دكػؼٲؿ اٵركاح، ًػٓ .ا٣نج٭ةت ٦ػة ٚٲ٭ػة
 ٟ قذٌُؿ إ٣ٯ ا٣ذٕة٢٦ ٦ٓ اٵركاح ا٣نؿٱؿة أٱٌة..ٰٚ ظكجة٩ٟ، أ٩

٠٪ػػة ٩ضػػٮب ا٣كػػةظح دػػ٪ٞٺ ٦ػػ٨ "ظ٤ٞػػح" ٵػػػؿل، إ٣ػػٯ أف أزػػةر ا٩ذجة٬٪ػػة مػػةب 
ٱؿدػػؽم أقػػ٧ةٹ ثة٣ٲػػح، كٱكػػذٕؿض ٦٭ػػةرات ٝػػؿدق ٚػػٰ ا٣ػػؿٝه كا٣ذ٭ػػؿٱشز ٣٪أػػػؾ 
أ٦ة٠٪٪ة ثػٲ٨ ا٧٣ذع٤ٞػٲ٨ ٤َجػة ٤٣ٛؿصػح، كدكػ٤ٲح ٣٪ٛٮقػ٪ة ا٣ذػٰ ٤٦ػخ صػٮ ا٣جٲٌػةء 

 .ا٣ؿدٲت.

ف ا٣ٞػػؿد ا٣ىػػ٘ٲؿ ٱ٤ٞػػؽ وػػةظج٫ دػػةرة، كٱُػػٮؼ ٣ٲىػػةٚط ا٣عٌػػٮر كٱأػػػؾ ٠ػػة
٦٪٭٥ ا٣ُٞٓ ا٣٪ٞؽٱح دةرة أػؿل.. ٥٣ ٱٕضج٪ٰ رٝه ا٣ٞػؿد ثكػؿٱ٫٤ ا٣ػٮردم، ثٞػؽر 
٦ة أٔضج٪ٰ صٮ ا٣ع٤ٞح ا٣نٕجٰ، كدٛة٢ٔ ا٧٣ذٛؿصٲ٨ ٤ٔٯ اػػذٺؼ أ٧ٔػةر٥٬ ٦ػٓ 

٧٭ػػؿج ا٣٪١ػػةت ا٣ذػػٰ ٱ٤ٞٲ٭ػػة ا٣جػػؽكم ثػػٲ٨ ٠ػػ٢ رٝىػػح كرٝىػػح.. كٔ٪ػػؽ٦ة ٹظػػِ ا٣
ا٣نػػػةب أف ١٩ةدػػػ٫ ٦ػػػة ٔػػػةدت دٺٝػػػٰ اقذعكػػػةف ا٣ض٧٭ػػػٮر، ٝػػػؿر أف ٱذعػػػٮؿ إ٣ػػػٯ 

زػ٥ أػػؿج ٧٠ة٩ػة وػ٘ٲؿا ٦ػ٨ ظٞٲجذػ٫ ا٣ض٤ؽٱػح،  ..ٚأ٦ؿ ٝؿدق ثة٣ض٤ٮس ..ظ١ٮادٰ
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كص٤ػػػف ٤ٔػػػٯ ٠ؿقػػػٰ ثٺقػػػذٲ١ٰ كقػػػٍ ا٣ع٤ٞػػػح.. زػػػ٥ قػػػأؿ ا٣عةًػػػؿٱ٨ ك٬ػػػٮ 
 ٱذعكف أكدةر ٧٠ة٫٩:

 ٢٬ دؿٱؽكف ق٧ةع ظ١ةٱذٰ ٦ٓ ا٣٘ٮؿ؟.. -

 ثٲ٨ ا٧٣ذٛؿصٲ٨:وةح رص٢ ٨٦ 
 .. !.. إ٩٭ة ٝؽٱ٧ح!ٹ -

 قأؿ ا٣نةب ا٣عٌٮر ٦ؿة أػؿل:
 ٢٬ دؿٱؽكف أف أظ١ٰ ٥١٣ ٨ٔ قٛؿم ٔجؿ ا٣ـ٨٦؟ -

وةظخ اٵ٤ٗجٲح ثة٧٣ٮاٚٞح.. ز٥ مؿع ا٣ع١ٮادٰ ٰٚ ا٣ٕـؼ، كقؿد ظ١ةٱذ٫ 
 ٝةاٺ:
ذات ٱػػػٮـ.. ادؼػػػؾت ٝػػػؿارا ثٮًػػػٓ ظػػػؽ ٣٭٧ػػػٮـ ا٣عٲػػػةة ك٦نػػػة٤٠٭ة ا٣ذػػػٰ  -

ٺ٦ػػةت ا٣ٛػػؿح ٤ٔػػٯ مػػٲُةف وػػ٘ٲؿ ٠ػػةف دؿ٬ٞ٪ػػٰ، ك٤ٔػػٯ ا٣ٛػػٮر ثػػؽت ٔ
ٱنػػػة٬ؽ ا٣ذ٤ٛػػػةز ثضػػػة٩جٰ.. ٚػػػةٝذؿب ٦٪ػػػٰ ٦ٮقٮقػػػة ثىػػػٮد٫ ا٣ُٛػػػٮ٣ٰ : 

ػػخ  ". ٚ!ا٩ذعػػؿ !٬ٲػػة ا٩ذعػػؿ!ا٣عٲػػةة ثبٲكػػح !أصػػ٢ !"أصػػ٢ ٛى إ٣ٲػػ٫ ٝػػةاٺ :  ة٣ذ
". ٚ٪ْػؿ إ٣ػٰ ثػؾ٬ٮؿ  !مػٲػػُػٮف ٱة اٹ٩ػذػعػةر"أ٩ة أذ٠ٯ ٨٦ أف أ١ٚؿ ٰٚ 

: "أصػػ٢، ٦ػػؾ ٠٪ػػخ د٤٧ٕ٭ػػة ٚػػٰ كقػػأ٣٪ٰ: "أك دكػػذُٲٓ رؤٱذػػٰ؟!" أصجذػػ٫
ا٣عٛةّةت".. ٔ٪ؽاؾ ػؿس ٣كػةف ا٣نػٲُةف ا٣ىػ٘ٲؿ، ٚٲ٧ػة ٠٪ػخ أراٝػت 

كدذعػٮؿ إ٣ػٯ د٦ػٮع، زػ٥ ٔػةد إ٣ػٯ ٦نػة٬ؽة  ء٩ْؿد٫ ك٬ػٰ د٪١كػؿ ثػجٍ
ا٣ذ٤ٛةز ظـٱ٪ة ٦ُأَأ ا٣ؿأس.. أمػٛٞخ ٤ٔٲػ٫، كٝػؿرت أف أُٔٲػ٫ ٚؿوػح 

٣ػـ٨٦ أػؿل ٷٗٮااٰ صجؿا ٣ؼةَؿق.. ٤ٞٚػخ ٣ػ٫: "إ٩ػٰ أ٩ػٮم ا٣كػٛؿ ٔجػؿ ا
قذٲ٨ ق٪ح إ٣ػٯ اٵ٦ػةـز أرٱػؽ أف أوػجط مػٲؼة كأردػةح، ٬ػٺ راٚٞذ٪ػٰ؟" 
ظٲ٪٭ػػة اثذكػػ٥ ا٣ٕٛؿٱػػخ ا٣ىػػ٘ٲؿ زػػ٥ د٧كػػٟ ثػػٰ كدٺمػػٲ٪ة ٔجػػؿ ا٣ػػـ٨٦.. 
د٘ٲػػؿ ث٪ػػة ا١٧٣ػػةف إ٣ػػٯ وػػة٣ح ٚكػػٲعح دُػػ٢ ٤ٔػػٯ ٦كػػجط ٠جٲػػؿ. ٚىػػةح 

". ظةك٣ػػخ أف !ا٣نػػٲُةف كٝػػؽ وػػةر ٠٭ػػٺ: "٦ؿظػػٯ ٣ٞػػؽ أوػػجع٪ة أزؿٱػػةء
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ظةك٣ػخ ا٣ٮٝػٮؼ ك٣ػ٥  !ا٣ن٧ُةء ظة٣خ دكف ذ٣ػٟأثذك٥، ٨١٣ ٦ٺ٦عٰ 
.. اقػػػذ٘ؿٝخ دٝٲٞػػػح ٠ة٤٦ػػػح ٵ٣ذٛػػػخ كأصػػػؽ ٠ٮ٦ػػػح ٦ػػػ٨ ا٣ػػػؽكاء !أقػػػذُٓ
.. ظٲ٪٭ة وةح ا٣نػٲُةف !.. كٝٛخ ثىٕٮثحز ٚكُٞخ ظٛةّذٰ!ثضة٩جٰ

أظػت ا٣ػـ٨٦ ظػٲ٨  !ٚؿظػة: "٦ؿظػٯ ٣ٞػؽ رأٱذػٟ ثة٣عٛةّػةت ٧٠ػة رأٱذ٪ػٰ
ث٧ػػ٨ ٬٪ػػةؾ، ١٣ػػ٨ ".. ظةك٣ػػخ ا٧٣نػػٰ ٤ٚػػ٥ أٝػػٮ، ظةك٣ػػخ اٹقػػذ٪ضةد !ٱػػؽكر

.. ٚضأة دػ٢ ٢َٛ و٘ٲؿ ٦ٞػجٺ ٤ٔػٰ ث٤ٕجذػ٫، زػ٥ دجٕذػ٫ !وٮدٰ ػة٩٪ٰ
ا٦ػػؿأة مػػةثح د٪٭ػػؿق كدٞػػٮؿ: "دٕػػةؿ إ٣ػػٯ ٬٪ػػة ٱػػةث٪ٰ كادػػؿؾ ٔ٪ػػٟ أثػػٰ إ٩ػػ٫ 

". ٚة٠ذنٛخ أف ا٣نةثح اث٪ذٰ كأف ا٣ُٛػ٢ ! ٦ؿٱي ٹ َةٝح ٫٣ ثةٵَٛةؿ
٦ػٓ ظٛٲؽم.. ك٦ٓ ذ٣ٟ، ٹ أظؽ ٱؤ٩ك٪ٰ.. دؼ٤ٯ ٔ٪ٰ ا٣ض٧ٲػٓ، اٵَٛػةؿ 

أ٣ٕةث٭٥، كا١٣جةر ٦ٓ أظجةا٭٥، كأ٩ة كظٲؽ ٦ػؿٱي.. زػ٥ ٦ػة ٩ٛػٓ ا٣سػؿاء ٦ػٓ 
ٛىخ  .. !.. كاٵد٬ٯ ٨٦ ذا٣ٟ ٫٤٠، اردؽااٰ ٤٣عٛةّةت! دجة!ا٣ٕضـ؟ إ٣ٯ  ا٣ذ

ٚأمػػػةر إ٣ػػػٯ وػػػٮرة ٔضػػػٮز  !ا٣ض٪ػػػٰ قػػػةاٺ: أٱػػػ٨ ٬ػػػٰ زكصذػػػٰ ٱػػػةدؿل؟
: .. أصجذػ٫!٤ٕ٣٭ة ٬ٰ، ك٤ٕ٣٭ة ٦ةدخ ٦٪ؾ ز٨٦ ظٮٹء ٤ٔٯ ا٣عةاٍ ٝةاٺ: "

٬ٲػػة ث٪ػػة ٱضػػت أف ٩ٕػػٮد  !ٹ، ٹ أٔذٞػؽ أف ٣ػػٰ ذكٝػػة قػػٲبة ٚػػٰ اٹػذٲػػةر "
إ٩ػػ٫  !إ٣ػػٯ مػػجةث٪ة".. اثذكػػ٥ ا٣نػػٲُةف ٦ضػػؽدا، كثؿٝػػخ ٔٲ٪ػػةق: "٦ؿظػػٯ

ؾ، أ٦ػػػة كأ٩ػػػخ مػػػٲغ ٔػػػةصـ ٔػػػ٨ ء٬٪ػػػةؾ اقػػػذُٲٓ إٗػػػٮا !أٌٚػػػ٢ اػذٲػػػةر
ا٣كٲؿ. ٔةصـ ٨ٔ ا١٣ٺـ، ٔةصـ ٨ٔ ا٣عؿاؾ، ٔةصـ ٨ٔ ا٣٪١ػةح، ٠ٲػٙ ٣ػٰ 

 ٪ٕؽ، ٨١٣ ٤ٚ٪أػؾ قٲ٤ٰٛ أكٹ.."أف أٗٮٱٟ؟!.. ٤ٚ

أ٩٭ٯ ا٣نةب ظ١ةٱذ٫.. كمؿع ا٣ض٧ٲٓ ٰٚ ا٣ذىٛٲٜ كر٦ٰ ا٣ُٞٓ ا٣٪ٞؽٱح 
 إٔضةثة ثة٣ع١ةٱح، ز٥ ٔةد ا٣ٞؿد إ٣ٯ ا٣ذٞةط ا٣٪ٞٮد كا٣ٞٲةـ ثؿٝىةد٫ ٦ضؽدا.. 

٠ة٩ػخ ا٣نػػ٧ف د٧ٲػ٢ إ٣ػػٯ ا٣٘ػػؿكب، ك٠٪ػخ إ٣ػػٯ صة٩ػت ا٩ذجػػة٬ٰ ٣ٺقػػذٕؿاض 
ح ٦٪٭٥ ٵذ٬ت كأ٩ضـ ا٧٣٭٧ح ا٣ذٰ أصجؿد٪ػٰ ٦٪ذج٭ة ٣ؿٚةٰٝ أٱٌة، أثعر ٨ٔ ٤ٛٗ

٥٣ أٔؿض ٤ٔٲ٭٥ ا٣٪ـكؿ ٰٚ ٬ػؾق ا٧٣ؽٱ٪ػح  ذ٣ٟ أ٩٪ٰ ..٤ٔٯ ا٣ذٮٝٙ ٰٚ ٦ؿا٠ل
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ظجة ٚٲ٭ة ٧٠ة ز٧ٔخز ث٢ ٵف ا٣نؿٱٙ إثؿا٬ٲ٥ ادى٢ ثٰ ٝج٢ زٺث أٱػةـ، ك٤َػت 
٦٪ٰ ص٤ت أ٦ة٩ح ٨٦ وؽٱ٫ٞ "داٚٲؽ ث٨ ظٲػٮف".. ٬ػؾا اٵػٲػؿ ٦ػ٨ ٱ٭ػٮد "د٭ة٣ػح" 

. كإ٣ػػػػٯ صة٩ػػػػت امػػػػذ٘ة٫٣ .قػػػػٲ٧ٲةاٰ ك ػجٲػػػػؿ ثة١٣ةثػػػػةٹ ا٣ٲ٭ٮدٱػػػػح ا٣ذػػػػةٚؿاكدٲٲ٨،
 . .ثة٣كعؿ، ٱ٧ذ٭٨ ا٣ؼٲةَح ا٣ٕىؿٱح ثة٧٣ؽٱ٪ح ا٣ٞؽٱ٧ح

دؿٱسػػخ إ٣ػػٯ أف دٛةٔػػ٢ ا٣ض٧٭ػػٮر ثة٣ذىػػٛٲٜ ٣نػػ٤ٞجح ٝػػةـ ث٭ػػة ا٣ٞػػؿد ا٣ىػػ٘ٲؿ، 
كدك٤٤خ ػةرج ا٣ع٤ٞػح دكف أف ٱ٪ذجػ٫ ٣ػٰ أظػؽ ٦ػ٨ ا٣ؿٚػةؽ.. زػ٥ مػٞٞخ َؿٱٞػٰ 

ةت اٵ٠ػ٢ ا٣ذػٰ دٕجػٜ ثؿااعػح ا٣نػٮاء ٦عػةكٹ اػذىػةر ثٲ٨ أٚٮاج ا٣كػٲةح كٔؿثػ
أٔجػػػؿ ا٣نػػػٮارع دكف ا٠ذػػػؿاث ٷمػػػةرات ٠٪ػػػخ  ا٧٣كػػػةٚح ٚػػػٰ أٝػػػ٢ كٝػػػخ ١٧٦ػػػ٨..

ا٧٣ػػؿكر، كأدٛػػةدل ا٣ػػؽراصةت ا٣ذػػٰ ٹ ٱذ٧٭ػػ٢ ر٠ةث٭ػػة، كا٣كػػٲةرات ا٣ذػػٰ ٹ ٱذػػؿدد 
أوػػعةث٭ة ٚػػٰ إَػػٺؽ أثٮاٝ٭ػػة.. أ٩ُٕػػٙ ٦ػػٓ اٵزٝػػح ا٣ُٮٱ٤ػػح ا٣ذػػٰ ٹ دؼ٤ػػٮ ٦ػػ٨ 

أٚػػذل ثػػٲ٨ وػػٛٮؼ ا٧٣عػػٺت ا٣ذػػٰ دنػػج٫ ثٌٕػػ٭ة.. إ٣ػػٯ أف اقػػذٞؿت ا٣ـظػػةـ، ك
ِذػػتى  ،ٔٲ٪ػػةل ٤ٔػػٯ ٦ػػة ٠٪ػػخ أثعػػر ٔ٪ػػ٫.. ٦عػػ٢ ػٲةَػػح ٤ٔػػٯ ثةثػػ٫ ٹٚذػػح زرٝػػةء ٠.

: "ػٲػػػةط ٦ػػػؽ٩ٰ ٔكػػػ١ؿم ٔ٪ػػػؽ ا٣عػػػةج داككد".. ٚػػػؽٕٚخ ثةثػػػ٫ ا٣ـصػػػةصٰ، ٤ٔٲ٭ػػػة
 كدػ٤خ إ٣ٯ ا٧٣ع٢..

٦٪ٌػؽد٫  ٠ةف ٱؿدؽم ٧ٝٲىة وٲٛٲة أثٲٌة، كٱٞه ٧ٝةمة ٠ع٤ٰ ا٤٣ٮف ٤ٔػٯ
زػ٥ د٤١ػ٥ دكف أف ٱؿٚػٓ ثىػؿق ٔػ٨ ا٧ٞ٣ػةش،  ،ا٣ؼنجٲح ا٣ُٮٱ٤ح.. أظف ثػؽػٮ٣ٰ

 كدكف أف ٱذٮٝٙ ٨ٔ ٝى٫:
 قٲؽم؟ ث٧ةذا أػؽ٦ٟ ٱة -

 أصجذ٫ كأ٩ة أثذك٥:
 !ٔضٮز؟ أٹ دذؾ٠ؿ٩ٰ ٱة -
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ظٲ٪٭ػػة رٚػػٓ رأقػػ٫، كأ٤ٚػػخ ا٧٣ٞػػه ٦ػػ٨ ٱػػؽق ك٬ػػٮ ٱ٪ْػػؿ إ٣ػػٰ ثػػذ٨ٕ٧ ٦عػػةكٹ 
ذػػٰ ٦ػػؿت ثؾا٠ؿدػػ٫، زػػ٥ اردكػػ٧خ دػػؾ٠ؿم.. اقػػذ٘ؿؽ كٝذػػة دىػػٛط ٚٲػػ٫ ا٣ٮصػػٮق ا٣

 ٤ٔٯ كص٭٫ اثذكة٦ح ٔؿٱٌح ظٲ٨ ا٬ذؽل إ٣ٯ دُةثٜ، كد٥٤١ ثىٮد٫ ا٧٣جعٮح:
 أظ٧ؽ! أ٬ؾا أ٩خ؟!.. ٣ٞؽ ٠جؿت كأوجعخ رصٺ!.. -
 ..!ك٢٬ ٠٪خ دذٮٝٓ ثٞةاٰ ث٪ٛف ا٧٣ْ٭ؿ ثٕؽ أرثٕح ٔنؿ ٔة٦ة؟ -

 اثذٕؽ ٨ٔ ا٣ُةك٣ح ز٥ أٝج٢ إ٣ٰ ٦ٕة٩ٞة، ك٬ٮ ٱٞٮؿ:
 !.. ٠ٲٙ ظة٣ٟ؟!ؿاكت ٠٪خ و٘ٲؿا ٱة أظ٧ؽآػؿ ٦ؿة زرت ٚٲ٭ة دةٚ -
 ..!٤ٔٯ أ٢ٌٚ ظةؿ كا٣ع٧ؽ ٫٤٣ -

 ا٩ذ٭ٯ ا٣ٕ٪ةؽ، ك٢ّ ٧٦ك١ة ث٧ؿٰٚٞ ٱذأ٢٦ ٦ٺ٦ط كص٭ٰ:
 ..!٨١٣ ٩ْؿدٟ ٦ة دـاؿ ثؿٱبح ٧٠ة ٠ة٩خ !٣ٞؽ رثة ثؽ٩ٟ ك٧٩خ ٣عٲذٟ، -

ز٥ أ٣ٞٯ ث٪ْؿة إ٣ٯ ا٧٣ؿآة ا٧٣سجذػح ٤ٔػٯ ا٣ضػؽار، كراح ٱعػؽؽ إ٣ػٯ وػٮرد٫ ا٣ذػٰ 
 ة:ا١ٕ٩كخ ٤ٔٲ٭

د٧ٌٰ أٱةـ ظٲةد٪ة، كٱؿق٥ ا٣ـ٨٦ ػُٮَة ٤ٔٯ كصٮ٬٪ة، كٹ ٤٩ٞػٰ ثػةٹ  -
 ..!٣ؾ٣ٟ إٹ ٔ٪ؽ٦ة ٩ؿل ا٣ى٘ةر ك٥٬ ٱ١جؿكف أ٦ة٦٪ة

دجك٧خ ًةظ١ة، كاد١أت ٤ٔٯ َؿؼ ا٧٣٪ٌؽة ٦٪ذْؿا أف ٱ٪ذ٭ػٰ داٚٲػؽ ٦ػ٨ 
ا٣ع٥١ ا٣ذٰ ٱؿدد٬ة ا٣نٲٮخ ظٲ٨ ٱذ٤ٕٞٮف. ٹ مٟ أ٩٪ٰ ذ٠ؿد٫ ثىجةق، كٹ مػٟ 

٧ٮت أٱٌػة.. كٔ٪ػؽ٦ة أػػؾ ٱ٧كػط ٤ٔػٯ ٣عٲذػ٫ ا٣ؿ٦ةدٱػح ا٣ُٮٱ٤ػح، أ٩٪ٰ ذ٠ؿد٫ ثة٣
 دجةدر إ٣ٯ ذ٬٪ٰ أف اقأ٫٣ ا٣كؤاؿ ا٣ؾم أَؿظ٫ ٤ٔٯ ا١٣جةر داا٧ة:

 داٚٲؽ.. ث٧ةذا د٪ىع٪ٰ ٰٚ ٬ؾق ا٣عٲةة؟ -

٠ٙ ٨ٔ ا٣٪ْؿ إ٣ٯ ا٧٣ؿآة، كأٔةد ٩ْةراد٫ ا٣ذٰ ا٩ـ٣ٞخ ٨ٔ أ٫ٛ٩ ا٧٣عؽب إ٣ٯ 
 ١٦ة٩٭ة.. ز٥ اقذٮًط ٝةاٺ: 

 ، ٥٣ أٚ٭٥!.ٔؾرا أظ٧ؽ -
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أٝىؽ أ٩٪ٰ أرٱؽ ٩ىٲعح ٨٦ ٔىةرة دضةرثٟ ٰٚ ا٣عٲةة، ٩ىػٲعح ٦ػ٨   -
 كإٟٝ ا٧٣ٕةش ثٕٲؽا ٧ٔة دذ٪ة٫٤ٝ ا٣ع٥١ كاٵ٦سةؿ..

اثذكػػ٥ داٚٲػػؽ، كأوػػؽر ٧٬٭٧ػػح َٮٱ٤ػػح ك٬ػػٮ ٱنػػؿد ث٪ْػػؿق ٚػػٰ ا٣ٛػػؿاغ، ٝجػػ٢ أف 
 ٱضٲج٪ٰ:

.. ٹ دؼػٙ ٦ػ٨ مػٰء ٦٭٧ػة ٠ػةف، كٹ دكذكػ٥٤ كدكػػ٧ط !اقػ٧ٓ ٱػة أظ٧ػؽ  -
. ا٣ؼػػةاٛٮف .ٱ٤٧ػػٰ ٤ٔٲػػٟ إٔٚة٣ػػٟ كٱٕػػٲل ظٲةدػػٟ ثػػؽٹ ٔ٪ػػٟ ٵظػػؽ ثػػأف

ٱٕٲنػػٮف ٩ىػػٙ ظٲػػةة، أ٦ػػة ا٧٣كذكػػ٧٤ٮف ٚػػٺ ظٲػػةة ٣٭ػػ٥.. كػُػػٍ.. زػػ٥ 
ٱ١ػٮف ٚػٰ وػٙ ا٣ػؾٱ٨ ٱذٞ٪ػٮف  ػُػٍ.. زػ٥ ػُػٍ.. إف ا٣ٞػؽر ٗة٣جػة ٦ػة

 ..!ا٣ذؼُٲٍ

د٧ٕ٪ػػخ ٚٲ٧ػػة ٝة٣ػػػ٫ ا٣ؼٲػػةط، كدػػػؾ٠ؿت أف ا٣ٲ٭ػػٮد ٚػػؿؽ دؼذ٤ػػػٙ ٚٲ٧ػػة ثٲ٪٭ػػػة 
، زػػ٥ قػػأ٣ذ٫ ث١٧ػػؿ أردت ثػػ٫ أف ٱ١ػػٮف صٮاثػػ٫ ٦٪ةٌٝػػة ثؼىػػٮص ا٣ٌٞػػةء كا٣ٞػػؽر

 ٧ٌ٧٣ٮف ٩ىٲعذ٫:
٧٣ػةذا  !٢ٝ ٣ٰ ٱة داٚٲؽ ٧٣ةذا ٹ ٱأػػؾ ا٣٪ػةس ثة٣٪ىػةاط ا٣ذػٰ ٱ٤ُجٮ٩٭ػة؟  -

أـ ٤ٕ٣٪ػػة  !.. ٬ػػ٢ ٣٪ػػة دػػأزٲؿ ٤ٕٚػػٰ؟!ٱؽرقػػٮف ا٣ذػػةرٱغ كٹ ٱٕذجػػؿكف ثػػ٫؟
 !ٍٚٞ ٩ذؿص٥ اٵٝؽار ا٣ذٰ ٝؽر٬ة ا٣ٞؽٱؿ ق٤ٛة؟

 ٫٩ ٨ُٚ ٣٘ةٱذٰ:ًعٟ، ز٥ أصةب ٦ؿاكٗة ك٠أ
أٔذٞؽ أف ٠ذةث٥١ ا٧٣ٞؽس ٤٦ٰء ثةٵ٦س٤ح ا٣ذػٰ د٘٪ٲػٟ ٔػ٨ َػؿح ٬ػؾق   -

 اٵقب٤ح!
ٹ ٱؼٛٯ ٤ٰٔ ذ٣ٟ ٱػة داٚٲػؽ.. ١٣٪٪ػٰ أظٲة٩ػة أَػؿح ٤ٔػٯ ا٣٪ػةس أقػب٤ح   -

٦ػػػة أرٱػػػؽ أف أرل  دةٚ٭ػػػح ٹ أركـ ٦ػػػ٨ ػٺ٣٭ػػػة ٦ٕؿٚػػػح إصةثػػػةد٭٥، ثٞػػػؽر
 ..!ا٣ُؿٱٞح ا٣ذٰ قٲضٲجٮ٩٪ٰ ث٭ة

٩ةدبػػة ٦ػػ٨ ا٧ٞ٣ػػةش  اإ٣ػػٯ ا٧٣ٞػػه ظػػٲ٨ ٧٣ػػط صػػـءك٧ٔػػؽ  ..ًػػعٟ ٦ػػؿة أػػػؿل
 ٱنؾث٫ ٝةاٺ: ؾز٥ أػ ..ا٧٣٪نٮر
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ك٦ػػػػ٨  !٦ػػػػ٨ ا٧٣كػػػػذعٲ٢ أف ٱ١ػػػػٮف ا٣ٞػػػػؽر ظ٤ٲٛػػػػة ٧٣ػػػػ٨ ٹ ٱػػػػذ٨ٞ ٤٧ٔػػػػ٫ -
إذ ٹ ثؽ ٫٣ ٨٦ أف ٱج٫٘٤  !ا٧٣كذعٲ٢ أف ٱؼؾؿ ا٣ٞؽر مؼىة ٱذ٨ٞ ٫٤٧ٔ

ٗةٱذػػػ٫. ك٣ػػػٟ ٚػػػٰ ا٣ذػػػةرٱغ أث٤ػػػٖ ٦سػػػةؿ، ٕٚ٪ػػػؽ٦ة أػػػػؾد٥ ثأقػػػجةب ا٣ٞػػػٮة 
د٥ اٵ٥٦، كٔ٪ؽ٦ة أػؾ٩ة ث٭ة ٩ع٨ ا٣ٲ٭ٮد ا٩ذىؿ٩ة ك٬ٲ٧٪ة ا٩ذىؿد٥ كقؽ

٤ٔٯ ا٣ٕة٥٣، كٹ ٩ؿل أف ا٣ٞؽر ٱٕة٠ك٪ة، ث٢ ٱكذضٲت ٣ضؽ٩ة كدؼُٲُ٪ة، 
 كأظِٛ آٱح ٰٚ ٠ذةث٥١ دٮاٜٚ ٝٮ٣ٰ ٬ؾا..

 !أم آٱح؟ -
".. إ٩٭ػػة آٱػػػح دُٞػػٓ ا٣نػػػٟ ثػػػة٣ٲٞٲ٨، كأف ٣ػػٲف ٣ٸ٩كػػػةف إٹ ٦ػػة قػػػٕٯ  "  -

كػػٕٮف ٚػػٰ دعٞٲػػٜ ٗةٱػػةد٭٥، أ٦ػػة كدػػؽؿ ٤ٔػػٯ أف ا٣ٞػػؽر ٱعػػةثٰ ا٣ػػؾٱ٨ ٱ
٤ذٛخ ٣٭٥، كٹ ٱكػذضةب ٱ. ا٣ؾٱ٨ ٱ١ذٛٮف ثة٣ج١ةء كا٣ذٮق٢ كا٣ؽٔةء ٚٺ 

 ٣٭٥..

ٚ٭٧ػػخ ٦ٞىػػؽ داٚٲػػؽ ٦ػػ٨ ٝٮ٣ػػ٫، ١٣ػػ٨ ١ٚؿدػػٰ ٔػػ٨ دنػػٕجةت ا٣ٌٞػػةء كا٣ٞػػؽرز 
 ٚكأ٣ذ٫ ٦ضةدٹ: ..دكف أف أٝذ٪ٓ ث١ٺ٫٦ خظة٣

 !؟أٱ٢ٕٞ أف ٹ ٱكذضٲت هللا ٤٣ٌٕٛةء ا٧٣كة٠ٲ٨، أٱ٨ ا٣ؿظ٧ح إذف  -

 ًعٟ داٚٲؽ ك٧٣ٕخ أق٪ة٫٩ ثُؿٱٞح د٪٥ ٨ٔ دٮ٫ٕٝ ا٧٣كجٜ ٣كؤا٣ٰ، ز٥ أصةب:
ٹ دػػ٪ف أف ا٣ٌػػٕٙ كا٣ٛٞػػؿ أث٪ػػةء ٤٣ذ٭ػػةكف كا١٣كػػ٢، كإف ٚؿًػػ٪ة أف هللا  -

 !ا٩ذىؿ ٤٣ٌٕٛةء ٤ٔٯ ظكةب اٵٝٮٱةء ا٧٣ضذ٭ؽٱ٨ ٚأٱ٨ ا٣ٕؽؿ إذف؟
أ٣ػػػػ٥ ٱ١ػػػػ٨ ث٪ػػػػٮ إقػػػػؿااٲ٢ ًػػػػٕٛةء أذٹء ٚأ٩ٞػػػػؾ٥٬ هللا ث٧ٮقػػػػٯ رٗػػػػ٥  -

 !ًٕٛ٭٥؟
 ..!قذس٪ةء ٹ ٱٞةس ٤ٔٲ٫ٹ ٬ؾا ا٣كٲ٪ةرٱٮ اقذس٪ةاٰ، كا  -

 ز٥ ق١خ كقأ٣٪ٰ ٦٘ٲؿا ا٧٣ٮًٮع:
 ٩كٲخ اف أقأ٣ٟ.. ٠ٲٙ ٧٤ٔخ ث١٧ة٩ٰ؟! -
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ٝجػػ٢ زػػٺث أٱػػةـ ادىػػ٢ ثػػٰ وػػؽٱٟٞ ا٣نػػؿٱٙ اثػػؿا٬ٲ٥.. أػجؿدػػ٫ أ٩٪ػػٰ   -
قػػ دٰ إ٣ػػٯ دػػةٚؿاكت، ٤ُٚػػت ٦٪ػػٰ أف أ٦ػػؿ ٤ٔٲػػٟ كأف آػػػؾ ٦٪ػػٟ أ٦ة٩ػػح، 

ثة٧٣٪ةقػجح،  د٠ة٩ػٟ ككوػٙ ٣ػٰ كاص٭ذػ٫..ثٕػؽ أف ٩ٕػخ ٣ػٰ ا٣ُؿٱػٜ إ٣ػٯ 
. أٹ ٱ٤ٕػػ٥ ا٣٪ػػةس ٬٪ػػة أ٩ػػٟ أٔضجذ٪ػػٰ ظؿ٠ػػح ا٣عػػةج داككد ٤ٔػػٯ ا٧٣ػػؽػ٢

 !ٱ٭ٮدم؟

 أصةث٪ٰ ك٬ٮ ٱؿثخ ٤ٔٯ ٠ذٰٛ:
 .. ! ١٣٪٭ة ١ٚؿة ا٣ؼُةط ا٣ؾم و٥٧ ا٣ٺٚذح ..!ث٤ٯ -

 ز٥ أردؼ ٝةاٺ:
٢ٝ ٣ٰ، ٢٬ دػؾ٠ؿ ٔ٪ػؽ٦ة ٠ػةف اٵكٹد ٱ٤ُجػٮف ٦٪ػٰ ا٣ع٤ػٮل ثٲ٪٧ػة ٠٪ػخ  -

ز٣ػخ  أ٦ػة !٣ٞػؽ ٠٪ػخ ٚؿٱػؽا ٦٪ػؾ وػ٘ؿؾ !٦٪ٰ د٤ٕٲ٧ٟ ا٣كٲ٧ٲةء؟د٤ُت 
 ٠ؾ٣ٟ؟

٣ٞؽ ٠٪خ ٦ٮ٣ٕة ثٞؿاءة ٠ذت ا٣كٲ٧ٲةء كدضؿٱت أٹٔٲج٭ة، ك٠٪خ أػٛػٰ  -
ذ٣ػػٟ ٔػػ٨ اٵ٩ْػػةر.. ١٣٪٪ػػٰ أ٤ٕٝػػخ ٔ٪٭ػػة ظػػٲ٨ ٩ج٭٪ػػٰ ا٣نػػؿٱٙ ثؼُػػٮرة 
ا٣ٮًٓ، كثأف ا٣ض٨ ٝػؽ د٪ػذ٥ٞ ٦٪ػٰ أز٪ػةء دكػؼٲؿ٬ة.. إًػةٚح إ٣ػٯ ذ٣ػٟ، 

 .م مٰءٔؽت ٦ذع٧كة ٵ ٦ة
خ مػةثة، كٹ ٱػـاؿ ػػػػػػز٣ ةػػػػػػ.. ٦!ٮرػػػػػػ٤ٲٟ اٵ٦ػػػػػػ٤ٕ٣ٟ ٩ٌضخ كاػذ٤ُخ ٔ -

قػػأ٤َت ٣٪ػػة  !.. ٤ٔػػٯ ا٧ٕ٣ػػٮـ ٦ؿظجػػة ثػػٟ ٦ضػػؽدا!أ٦ة٦ػػٟ َؿٱػػٜ َٮٱػػ٢
 .مٲبة

.. ٤ٔػػػػٰ أف آػػػػػؾ اٵ٦ة٩ػػػػح كأٔػػػػٮد ٤ٔػػػػٯ ا٣ٛػػػػٮرز أوػػػػؽٝةاٰ !ٹ ٹ، مػػػػ١ؿا  -
 .ثة٩ذْةرم

 ؽة أٱٌة؟٥٣ دأت ث٭٥ إ٣ٯ ٬٪ة؟ أ٥٬ ٨٦ ا٣ج٤ ٥ِ٣ى ك  -
٣ػػػ٥ أمػػػأ اوػػػُعةث٭٥ إ٣ػػػٯ ٬٪ػػػة ٵ٩ػػػٰ أظػػػت أف  ..ٹ.. ٣ٲكػػػٮا ٦ػػػ٨ ا٣ج٤ػػػؽة -

 ..!أظذِٛ ثجٕي ا٣ذٛةوٲ٢ ٣٪ٛكٰ، ثٕٲؽا ٨ٔ ٥٤ٔ اٵوؽٝةء
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أظك٪خ ٱة أظ٧ؽ.. ا٣ىؽٱٜ ا٣ؾم ٱٕؿؼ ٔ٪ٟ أ٠سؿ ٧٦ػة ٱضػت، ٹ ٱجٞػٯ   -
 .وؽٱٞة.. ا٩ذْؿ رٱس٧ة أظٌؿ ٣ٟ ٦ة صبخ ٨٦ أص٫٤

ةَٰ ٦ػ٨ أف ٱ٪ذجػ٫ اٵوػؽٝةء ٣٘ٲػةثٰ ٠٪خ أ٩ْػؿ إ٣ػٯ قػةٔذٰ ٦ػؿارا.. ٚةظذٲػ
٣٭ةء ٩ٛكٰ ٤ٝٲٺ إ. ظةك٣خ .!م٢١ ًُ٘ة ٩ٛكٲة ص٢ٕ ا٣ؽٝةاٜ د٧ؿ ك٠أ٩٭ة زٮا٩ٰ

٠ة٩خ  ٨ٔ ا٣ذ١ٛٲؿ ثة٣ٮٝخ، ٧ٞٚخ إ٣ٯ ثؽ٣ح ٤ٕ٦ٞح، كمؿٔخ أدٛعه دٛةوٲ٤٭ة..
.. !٠ػةف ٠ػ٢ صػـء ٦٪٭ػة ٦ٛىػٺ ثٕ٪ةٱػح !ثؽ٣ح ٦ذٞ٪ح ا٣ؼٲةَح ثة٣٪كجح ٣ٕضٮز أٔٮر

 ! ا٣عػػػٮاؼ ٦ٞىٮوػػػح ثٕ٪ةٱػػػػح !ٹ دؼذ٤ػػػٙ ك٣ػػػٮ ث٤٧ٲ٧ذػػػػؿ كاظػػػؽاٵزرار كا٣ٕػػػؿل 
ظةك٣ػػخ أف أصػػؽ ا٩عؿاٚػػة ٚػػٰ ٦كػػةر ا٣٘ػػؿز، أك ػٲُػػة إًػػةٚٲة ١٣٪٪ػػٰ ٣ػػ٥ أ٤ٚػػط.. 

ت أظػؽث ؾ. دأ٤٦ذ٪ٰ ٤ٝػٲٺ، كأػػ.أػؾت ا٣جؽ٣ح كاردؽٱذ٭ة، ز٥ كٝٛخ أ٦ةـ ا٧٣ؿآة
د٧ةدٱػػخ ٚػػٰ ا٣عػػؽٱر  ..٩ٛكػػٰ ٔ٪ػػؽ٦ة دؼٲ٤ػػخ أ٩٪ػػٰ ٦ٮّػػٙ ٚػػٰ مػػؿ٠ح ٠جٲػػؿة

ظػػٲ٨ ٹظْػػخ أف ٩ٕػػة٣ٰ ٹ د٪ةقػػت ا٣جؽ٣ػػح، وػػؿػخ ٚػػٰ كص٭ػػٰ ٝػػةاٺ: ٤ٝػػٲٺ، ك
 " ز٥ ٩ـٔخ ا٣جؽ٣ح، كأٔؽد٭ة إ٣ٯ ١٦ة٩٭ة.. !"أ٩خ ٦ُؿكد ٨٦ ا٢٧ٕ٣

ٔػةد داٚٲػػؽ كثٲػؽق ٝػػةركرة وػػ٘ٲؿة ٦ػ٨ ا٣ـصػػةج ا٧٣ٕػػذ٥.. رٕٚ٭ػة إ٣ػػٯ ٦كػػذٮل 
 ٔٲ٪ٲ٫، ز٥ كًٕ٭ة ٤ٔٯ ا٣ُةك٣ح ٝةاٺ:

 أد٥٤ٕ ٦ة ٰٚ ا٣ٞةركرة؟ -

 أصجذ٫ ًةظ١ة:
 !١٪٭ة ثٺ مٟ اٵ٦ة٩ح ا٣ذٰ صبخ ٵػؾ٬ةٹ، ك٣ -
 إ٫٩ ا٣عجؿ ا٣ؿكظة٩ٰ ا٣ؾم ٱكذ٢٧ٕ ٰٚ ٠ذةثح ا٣ُٺق٥ كا٣ٕـاا٥. -
آق.. ١٣ػػ٨ ا٣عجػػؿ ا٣ؿكظػػة٩ٰ دؿ٠ٲػػت ٦ػػ٨ ا٧٣كػػٟ كا٣ـٔٛػػؿاف كدـ ا٣٘ػػـاؿ،  -

ك٬ٰ ٦ٮاد ٦ٮصٮدة ٔ٪ؽ ا٣ُٕةرٱ٨.. أّػ٨ أف ا٣نػؿٱٙ ٱكػذُٲٓ وػ٪٫ٕ 
 ثك٭ٮ٣ح، ٧٣ةذا ٱعذةج إ٣ٲٟ ٰٚ و٪٫ٕ؟!

 أ٣ٲف ٠ؾ٣ٟ؟ ٝؿأت ٨ٔ كوٛح ا٣عجؿ ٤ٔٯ اٵ٩ذؿ٩خ، أ٨ّ أ٩ٟ  -
 أص٢..  -
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ٹ دسٜ ٠سٲؿا ث٧ة ٱ٪نػؿك٫٩ز ٚ٭ػ٥ ٣ٲكػٮا ٤ٔػٯ دراٱػح ٠ةٚٲػح.. ٬ػؾا ا٣عجػؿ   -
، ٦ػػ٨ ظةػػػةـ ٦ػػ٨ ظٲٛػػةا٣ؿكظػػة٩ٰ ٬ػػٮ اٵ٠سػػؿ ٚة٤ٔٲػػح، إ٩ػػ٫ ٦كػػذٮرد ٦ػػ٨ 

 وؽٱٜ..
 ..!٥٧٦.. ٹ مٟ ٰٚ ذ٣ٟ، ٚأ٩ذ٥ أقٲةد ا٣كعؿ -

 ٌعٟ ك٬ٮ ٱك٢ٕ كٱ٪ٰٛ ثكجةثذ٫ : ٚ
.. ا٣كةظؿ ٱجٲٓ ٩ٛك٫ ٤٣نٲُةف ٠نؿط ٧٤٣ٕة٬ػؽة، !، ٹ ٬ؾا ٣ٲف قعؿاٹ -

 ..!٩ٞٮـ ث٫ ٚٲك٧ٯ ٥٤ٔ ا٣كٲ٧ٲةء ٧٠ة د٥٤ٕ أ٦ة ٦ة
 أ٥٤ٔ، ١٣٪٪ٰ ٹ أ٥٤ٔ ٦ذٯ ّ٭ؿ ا٣ٛؿؽ ثٲ٨ ا٣كعؿ كا٣ك٧ٲةء؟! -

إقػػ٧ٓ ٱػػة أظ٧ػػؽ، ٱضػػت أف د٤ٕػػ٥ أف ا٣كػػٲ٧ٲةء ٤ٔػػ٥ ٦كػػذ٢ٞ ٹ ٱػػؿدجٍ   -
٤نػٲةَٲ٨ ٤ٔػٯ أف ٱ٪ٛػؾكا ٣ػٟ ثؽٱة٩ح ٦عؽدة.. ا٣كعؿ أف دجٲػٓ ٩ٛكػٟ ٣

٦ة دؿٱؽ، ك٬ٮ مؿ ٤ُ٦ٜ، أ٦ة ا٣كػٲ٧ٲةء أك ٦ػة ٱ٤ُػٜ ٤ٔٲػ٫ ثة٣ؿكظة٩ٲػةت 
ٚ٭ػٮ ٔجػةرة ٔػ٨ أقػػ٧ةء ٣٭ػة ٝػؽرة ٤ٔػٯ ا٣ػػذع٥١ ٚػٰ ا٣ٕ٪ةوػؿ أك دكػػؼٲؿ 

دؿٱػػؽ، قػػٮاء ٠ػػةف ػٲػػؿا أك مػػؿا، ظكػػت  ا٣ضػػ٨ ر٧ٗػػة ٔ٪٭ػػة ٣ذ٪ٛٲػػؾ ٦ػػة
 رٗجذٟ..

 !ٚ٭٧خ  -

 ُة٣ٰ: أػؾت ا٣ٞةركرة، ككًٕذ٭ة ثؿٜٚ ٰٚ صٲت ث٪
 !قأذ٬ت اٳف.. داٚٲؽ ٹ د٪كٯ أف دـكر٩ٰ إف أدٲخ إ٣ٯ ا٣ج٤ؽة -
إ٩٪ػػػٰ أ٩ػػػٮم زٱةرد٭ػػػة ٚػػػٰ دٱكػػػ٧جؿ ا٧٣ٞجػػػ٢، كٝػػػؽ أوػػػُعجٟ ٦ٕػػػٰ إ٣ػػػٯ   -

اٹظذٛة٣ٲػػػح ا٣كػػػ٪ٮٱح ٣ػػػؾ٠ؿل ا٣عةػػػػةـ "داٚٲػػػؽ ثػػػ٨ ثػػػةركخ" ا٣ذػػػٰ دٞػػػةـ 
 ثذةركدا٩خ..

 ١٣٪٪ٰ ٦ك٥٤! كٹ أرٱؽ ا٣ذ٢ُٛ ٤ٔٯ اظذٛةٹد٥١ ا٣ؽٱ٪ٲح..  -
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٢ دذعػػؽث! ٝؿٱذػػٰ دضػػةكر ٝؿٱذػػٟ، كاػػػذٺؼ دٱة٩ذٲ٪ػػة ٹ ٔػػ٨ أم دُٛػػ  -
ٱنػ٢١ ٔةاٞػػة ٦ػػةداـ ٠ػػ٢ ٦٪ػػة ٦كػػذٞٺ ثٕٞٲؽدػػ٫، ك٣٭ػػؾا أ٩ػػة دااػػ٥ ا٣عٌػػٮر 
ٚػػػٰ اظذٛػػػةٹت صٲؿا٩ػػػٰ ا٧٣كػػػ٧٤ٲ٨، كٹ أرل ٚػػػٰ ذ٣ػػػٟ ًػػػٲؿا، ٧٠ػػػة أف 
ظٌٮرؾ ٝؽ ٱ٪ٕٟٛ ٰٚ د١ٮٱ٨ ٔٺٝةت ٦ٓ ٱ٭ٮدٱٲ٨ ٨٦ ٦ؼذ٤ػٙ ثٞػةع 

ٱضػػػةد ٧ٔػػػ٢ ٣ػػػٟ.. ٬ػػػؾا ز٦ػػػ٨ ا٣ٕػػػة٥٣. ك٦ػػػ٨ ٱػػػؽرم، ٝػػػؽ د١ػػػٮف ٚؿوػػػح ٷ
ا٣كؿٔح، كأم إ٬ؽار ٤٣ٛؿص كا٣ٮٝخ قٲ٤١ٟٛ ٗة٣ٲة، ػؾ٬ة ٩ىػٲعح ٦ػ٨ 

 ..!ٱ٭ٮدم ٔضٮز
 ٨٠ ٧ُ٦ب٪ة ٱة داٚٲؽ.. إ٣ٯ ا٤٣ٞةء..  -

ػؿصػػخ ٦ػػ٨ ٔ٪ػػؽق، كأػػػؾت َؿٱٞػػٰ ٤ٔػػٯ أرًػػٲح ا٣ـٝػػةؽ ا٧٣ج٤ُػػح ٦عػػةكٹ 
ؾٱ٨ اقذٲٕةب ا٣ُؿٱٞح ا٣ذػٰ ٱ١ٛػؿ ث٭ػة داٚٲػؽ، ٦ٞةر٩ػة ثٲ٪ػ٫ كثػٲ٨ ا٣كػٲ٧ٲةاٲٲ٨ ا٣ػ

ٱٞذىػػػػؿكف ٤ٔػػػػٯ ا٣كػػػػٲ٧ٲةء ٚػػػػٰ ٠كػػػػت رزٝ٭ػػػػ٥.. ٚ٭ػػػػٮ كثػػػػة٣ؿ٥ٗ ٦ػػػػ٨ إ٧٣ة٦ػػػػ٫ 
ثة٣كٲ٧ٲةء، ٥٣ ٱ٧٪٫ٕ ذ٣ٟ ٨٦ اٹقذ٧ؿار ٰٚ ا٢٧ٕ٣ ٠ؼٲةط، كا٧٣ؽ٬ل ٰٚ اٵ٦ؿ 
أ٫٩ ٱذٞ٪٭٧ة ٦ٕة.. دكةء٣خ ٰٚ ٩ٛكٰ، ٢٬ ٠ةف داٚٲؽ ٣ٲ٪ـق ا٣كٲ٧ٲةء ٨ٔ ا٣كعؿ 

٣٭ة ٚػػٰ ا٣ؼٲػػؿ ك٬ػػ٢ ٱ٤ذػػــ ثةقػػذ٧ٕة !كٱػػؽاٚٓ ٔ٪٭ػػة ٣ػػٮ ٣ػػ٥ ٱ١ػػ٨ ٦ػػ٨ ٧٦ةرقػػٲ٭ة؟
.. ١٣٪٪ػػٰ قػػؿٔةف ٦ػػة دؿ٠ػػخ ا٣ذكػػةؤؿ ظػػٲ٨ أٱٞ٪ػػخ أ٩٪ػػٰ ٣ػػ٨ أ٬ذػػؽم إ٣ػػٯ !ٚٞػػٍ؟

 إصةثةت دٝٲٞح..

رث٧ػػػة د١ٛػػػ٢ ٤ٞٔػػػٰ  ! كوػػػ٤خ إ٣ػػػٯ ظٲػػػر دؿ٠ػػػخ أوػػػؽٝةاٰ دكف أف أمػػػٕؿ
ا٣جػػػػةَ٪ٰ ثةٝذٲػػػػةد ثػػػػؽ٩ٰ إ٣ػػػػٯ قػػػػةظح صػػػػة٦ٓ ا٣ٛ٪ػػػػةء ٔ٪ػػػػؽ٦ة ٠٪ػػػػخ ٚػػػػٰ ٧ٗػػػػؿة 

٪٭ػػة، كٹظْػػخ أف دكػػةؤٹدٰ.. دػ٤ػػخ ٦ذكػػ٤ٺ إ٣ػػٯ ا٣ع٤ٞػػح ثؼٛػػح ٧٠ػػة ػؿصػػخ ٦
ا٧٣٭ػػؽم ٦ػػة ٱػػـاؿ كاٝٛػػة ٱٞ٭ٞػػ٫ ٦ػػ٨ ا٣٪ػػٮادر ا٣ذػػٰ ٱؿكٱ٭ػػة ا٣جػػؽكم، كإ٣ػػٯ صة٩جػػ٫ 

.. دراصذػػ٫ ٱٮقػػٙ ا٣ج٤ٲػػؽ ٚػػةٗؿا ٚػػةق، كدعػػذ٭٥ ٦جةمػػؿة ٱكػػذ٤ٰٞ ٔػػـكز ٦ٕة٩ٞػػة
٤ٮظػػخ ٣٭ػػ٥ ثٲػػؽم، كا٩كػػعجٮا ٦ػػ٨ ثػػٲ٨ ا٧٣ذٛػػؿصٲ٨.. زػػ٥ دٮص٭٪ػػة إ٣ػػٯ ٦كػػضؽ ٚ

 ا١٣ذجٲح..
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***    

ٔػػػؿثةت ٦ٕػ٫ ٦ىػةثٲط  ؿٲػ٪٣ذا٣ْػٺـ ٝػؽ ظػ٢ ٔ٪ؽ٦ة ٚؿٗ٪ػة ٦ػ٨ ا٣ىػٺة، ٠ػةف 
أثؼػػػؿة ا٣نػػػٮاء ا٧٣ذىػػػةٔؽة ٚػػػٰ اٵ٠ػػػػػ٢ ٦ة٩عػػػػػح ا٧٣ػػػأ٠ٮٹت ٣ٮ٩ػػػػػة ث٭ػػػػػٲة، صة٤ٔػػػح 

ا٣٭ػػٮاء دذض٤ػػٯ ثنػػ٢١ كاًػػط ٦سٲػػؿ ٤٣نػػ٭ٲح، ٦ىػػعٮثح ثؿكااع٭ػػة ا٣ـ٠ٲػػح ا٣ذػػٰ 
دػػؿاكد ا٧٣ػػؿء ٔػػ٨ ٦ٕؽدػػ٫، كا٣ذػػٰ دكػػةُٝخ دٚةٔةد٪ػػة أ٦ة٦٭ػػة ثكػػ٭ٮ٣حز ٣٪ىػػُٙ 

٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ٱٮقػٙ  ٦ذؼىىح ٰٚ إٔؽاد رأس ا٣ؼػؿكؼ ا٧٣جؼػؿ..أػٲؿا أ٦ةـ ٔؿثح 
ٱ٪ْػؿ إ٣ػٯ َجٞػ٫ ٦ذػأ٦ٺ  ٢ٕػص٨٦ ٔنةؽ د٤ٟ اٵ٤٠ح كٹ ٨٦ ٦عجٲ٭ة، قٲ٧ة كأ٩ػ٫ 

 رأس ا٣ؼؿكؼ دكف أف د٧ذؽ ٱؽق إ٣ٲ٫.. ٵٝٮؿ ٫٣ ٧٦ةزظة:
 ..!أـ أ٩ٟ دنٜٛ ٤ٔٯ ظةؿ ا٣ٛٞٲؽ؟ !٦ةثة٣ٟ دذأ٫٤٦؟ -

  ا٣ؼؿكؼ: ًعٟ ًع١ذ٫ ا٣ٕضٲجح، ز٥ أصةث٪ٰ ك٬ٮ ٱ٤ٞت رأس
 إ٫٩ ٦ٞـز! ز٦٪ْؿ أق٪ة٫٩ ٱُٞٓ م٭ٲذٰ  -
ك٧٣ػػػةذا اػذػػػؿت ا٣ض٤ػػػٮس إ٣ػػػٯ ٬ػػػؾق ا٣ٕؿثػػػح إف ٠٪ػػػخ دذٞػػػـز ٦ػػػ٨ ٬ػػػؾق  -

 !اٵ٤٠ح؟
 ٔ٪ؽ٦ة ص٤كذ٥ إ٣ٲ٭ةز ص٤كخ ثؽكرم، ٥٣ أمأ أف أػؿج ٨ٔ ا٣ض٧ةٔح..  -

ٛىخ    إ٣ٯ ٔـكز كرأٱذ٫ ٦ٞجٺ ٤ٔٯ َج٫ٞ ثنؿا٬ح.. ز٥ ٩ىعخ ٱٮقٙ: ا٣ذ
. كاٝذػػؽ ثٕػػـكزز إ٩ػػ٫ ٱٛذػػؿس ا٣ػػؿأس ثػػٺ .حٕٚػػ٢ ٧٠ػػة دٕٛػػ٢ ا٣ض٧ةٔػػاإذف  -

 رظ٧ح!
 ا٩ٛضؿ ا٣سٺزح ٨٦ ا٣ٌعٟ.ز٥ ٔٞت ا٧٣٭ؽم:

 !٢ٕ٣ ٔـكز ٱ٪ذ٥ٞ ث٫٤ٕٛ ٬ؾا ٨٦ ا٧٣ٕـة ا٣ذٰ دؼٲ٫ٛ ٢٠ ٣ٲ٤ح -

 رٚٓ ٔـكز رأق٫ ٨ٔ ا٣ُجٜ، كقأ٫٣ دكف أف ٱذٮٝٙ ٨ٔ ا٧٣ٌٖ:
 ك٦ة.. ٔٺٝح.. ا٧٣ٕـة ا٣ض٪ٲح.. ث٭ؾا ا٣ؼؿكؼ؟!  -

 اؿ ٱٌعٟ:أصةث٫ ا٧٣٭ؽم ك٬ٮ ٦ة ٱـ
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 أٹ د٥٤ٕ ثأف ا٣ؼؿٚةف كا٧٣ةٔـ أث٪ةء ٥ٔ؟!. -

ظٲ٪٭ة د٪ةزؿت ُٝٓ ا٤٣ع٥ ٨٦ ٥ٚ ٔـكز ا٣ؾم ٠ةد أف ٱٛٞؽ دٮاز٫٩ كٱ٭ٮم ثػ٫ 
ا١٣ؿقػػٰ ٦ػػ٨ مػػؽة ا٣ٌػػعٟز ٦ػػة دٚػػٓ ص٧ةٔػػح ٦ػػ٨ ا٣كػػٲةح ٱض٤كػػٮف ثٞؿث٪ػػة إ٣ػػٯ 

٤ػٮح أظػؽ٥٬ ٣ٕػـكز كظٲػةق ثة٣ٛؿ٩كػٲح، زػ٥ أمػةر ٤ٔٲػ٫ ثذٕػؽٱ٢ ٚا٣ٌعٟ أٱٌػة.. 
ؿد ٔػـكز ا٣ذعٲػح ثأقػ٤ٮب ٣جػٜ كث٤٘ػح ٠ٚٲٺ ٱذكجت ٰٚ قٞٮ٫َ.. كًٓ ٠ؿقٲ٫ 

ٚؿ٩كٲح ػة٣ٲح ٨٦ ا١٤٣٪ةت مة٠ؿا إٱةق ٤ٔٯ ٫ُٛ٣ كظؿو٫، ز٥ مؿع ٚػٰ دٕػؽٱ٢ 
 ص٤كذ٫ ك٬ٮ ٱؼجؿ٩ة :

 ..!٬ؤٹء ا٣كٲةح ا١٣٪ؽٱٮف ٰٚ ٗةٱح ا٤٣ُٙ  -

 قأ٣ذ٫:
 ك٠ٲٙ ٧٤ٔخ ثأ٩٭٥ ٠٪ؽٱٮف؟!! -

 أصةث٪ٰ ثإٱ٧ةءة ا٣ٮازٜ ٨٦ ٩ٛك٫ :
 ١ٲجٲ١ٲح ٹ دؽع ٦ضةٹ ٤٣نٟ..١٣٪ذ٭٥ ا٣  -

٩ْػػؿ إ٣ػػٰ ٱٮقػػٙ ك٬ػػٮ ٱؿٚػػٓ ظةصجٲػػ٫ ٦ذٕضجػػة ٦ػػ٨ إدٞػػةف ا٧٧٣كػػٮس ٤٣٘ػػح 
ا٣ٛؿ٩كٲح، ٝج٢ أف ٱ٪ُٜ ا٧٣٭ؽم ث٤٭ضح مؼه أ٠سؿ اَٺٔة ٤ٔػٯ أظػٮاؿ ا٣ٕػة٥٣ 

: 
ٱ١ٛػٰ أف د٤ٞػٮا ٩ْػؿة  !٣ٞؽ وؽؽ ٔـكزز ا١٣٪ؽٱٮف أ٣ُٙ مٕٮب ا٣ٕػة٥٣ -

قػػػذؿكف أف ا١٣٪ػػػؽٱٲ٨ ٤ٔػػػٯ ثػػػؿا٦ش ا١٣ػػػة٦ؿة ا٣ؼٛٲػػػح ا٣ذػػػٰ ٱ٪ذضٮ٩٭ػػػة، 
كدٱٕػػػػػٮف، كٱجذكػػػػػ٧ٮف ثةقػػػػػذ٧ؿار ٦٭٧ػػػػػة ٠ة٩ػػػػػخ ظػػػػػؽة ا٧٣ٞة٣ػػػػػت ا٣ذػػػػػٰ 

 ..! ٱذٕؿًٮف ٣٭ة

٠ة٩خ ٩ْؿٱح ا٧٣٭ؽم ٤ٔٯ درصح ٠جٲػؿة ٦ػ٨ ا٣ىػٮاب، ػىٮوػة كأ٩٪ػٰ ٠٪ػخ 
٨٦ ٦ذذجٰٕ ثؿا٦ش ا٧٣ٞة٣ت ا١٣٪ؽٱح ا٣ذٰ ٱجسٮ٩٭ة ٤ٔٯ ا٣ٞ٪ٮات ا٣ٌٛةاٲح، ك٠٪خ 

د إٔٚة٣٪ػػػة ٩عػػػ٨ ا٧٣٘ةرثػػػح ا٣كػػػػؿٱٰٕ أٝػػػةرف ثػػػٲ٨ ردكد إٔٚػػػة٣٭٥ ا٧٣كػػػػة٧٣ح، كردك
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ا٣ٌ٘ػػت كا٣ٕ٪ٲٛػػٲ٨ أظٲة٩ػػة دكف أف أصػػؽ دٛكػػٲؿا ٧٤ٔٲػػة دٝٲٞػػة ٱٛكػػؿ ا٩ٕٛةٹد٪ػػة 
ا٤٣٭٥ إٹ ٝٮ٣ح ٠ة٩خ دؿدد ٤ٔٯ ٦كة٦ٰٕ كأ٩ػة وػ٘ٲؿ، ٦ٛةد٬ػة  !ا٣ـااؽة ٨ٔ ا٤٣ـكـ

أف ٧٤٣٘ةرثح د٦ةء ظة٦ٲح ثة٣ُٛؿة.. ٬ؾق ا٣ٞٮ٣ح د٪ُجٜ ٤ٔٯ ا١٣سٲؿ ٦ػ٨ ا٧٣٘ةرثػح، 
٪ػة ااظؽ ٨٦ ٬ؤٹء، ػىٮوة كأ٫٩ رٚي ا٣جٞةء ٰٚ ٦ػؿا٠ل ثٕػؽ ا٩ذ٭ةكا٧٣٭ؽم ك

٨٦ كصجح ا٣ٕنةء، كأوؿ ثذٕ٪خ ٠جٲؿ ٤ٔٯ ٦٘ةدرد٪ة ٣٭ؾق ا٧٣ؽٱ٪ػح ٦ج١ػؿا، ثعضػح 
٩ٲػػ٢ ٝكػػٍ ٦ػػ٨ ا٣٪ػػٮـ دٛةدٱػػة ٹًػػُؿاب قػػةٔذ٫ ا٣جٲٮ٣ٮصٲػػح. ٧ٚػػة ٠ػػةف ٦٪ػػة إٹ 

 ا٣٪ـكؿ ٔ٪ؽ رٗجذ٫، كدٮدٱٓ ٦ؿا٠ل ا٣ع٧ؿاء..

*** 

٣٪ة اٵٝؽار اف ٩كذأ٩ٙ ا٣ؿظ٤ح ٤ٔٯ ٦ذ٪٭ػة ٠ة٩ػخ أٌٚػ٢  ا٣عة٤ٚح ا٣ذٰ مةءت
٦ؿٱعػػػػح، ١٦ٲٛػػػػح، ك٤ٔػػػػٯ َػػػػؿاز ظػػػػؽٱر ٦ػػػػ٨ ظٲػػػػر  ..ظػػػػةٹ ٦ػػػػ٨ ا٣ذػػػػٰ قػػػػجٞذ٭ة

  ..ا٣ذى٧ٲ٥

 ،ص٤ك٪ة ث٪ٛف ا٣ذؿدٲػت ا٣ػؾم ٠٪ػة ٤ٔٲػ٫، إٹ أ٩٪ػة دٮقػُ٪ة ا٣عة٤ٚػح ٬ػؾق ا٧٣ػؿة
كق٧٤٪ة ٨٦ ا٣ٌضٲش ا٣ؼٛٲٙ ا٣ؾم ٱعؽز٫ ا٧٣عؿؾ ا٣ؼ٤ٰٛ، ٧٠ة ظْٲ٪ة ث٧كةٚح 

ؿٱجح ٨٦ ا٣ذ٤ٛةز ا٣ػؾم ٠ػةف ٱٕػؿض ٚٲ٧٤ػة ٬٪ػؽٱة.. ٌٚػ٤خ اٹقػذؿػةء كإ٧ٗػةض ٝ
ٱٮقػػٙ  ٣ػػػػػػ٨١ .ثة٧٣٭ػػؽم كٔػػـكز. أقػػػػػػٮةٔٲ٪ػػٰ ٚػػٰ ٦عةك٣ػػح ٹقػػذضؽاء ا٣٪ػػٮـ 

ػخ  ٚأزٔض٪ٰ ثٌع١ةد٫ كدٛة٫٤ٔ ا٧٣ذ١ؿر ٦ٓ ا٣ٛٲ٥٤..  ٛى ثىػٮت  ذػ٫ػةَجكإ٣ٲػ٫  ة٣ذ
 ٦٪ؼٛي :

  أ٩خ!!.. ٣ٞؽ ٩ةـ ا٣ؿ٠ةب ص٧ٲٕ٭٥ إٹ!أزٔضذ٪ٰ ٱة ٱٮقٙ -

٩ْػػؿ إ٣ػػٰ دكف أف ٱضٲج٪ػػٰ، زػػ٥ أمػػةح ثٮص٭ػػ٫ ٩عػػٮ ا٣ذ٤ٛػػةز كًػػعٟ ٦ذٕضجػػة 
٨٦ ٣ُٞح ٝةـ ٚٲ٭ة ا٧٧٣س٢ ا٣٭٪ؽم ثة٣ٞٛـ كاٹ٣ذٛةؼ ظٮؿ ٩ٛكػ٫ قػخ ٦ػؿات ٚػٰ 
ا٣٭ػٮاء.. ٧٧٬ػخ ثذٮثٲؼػػ٫، إٹ أ٩٪ػٰ ٔػؽ٣خ ٔػػ٨ ذ٣ػٟ كآزػؿت دؿ٠ػػ٫ ٤ٔػٯ قػػضٲذ٫، 

ٚػػٺـ ا٣ذػػٰ ٹ ٦ذكػػةاٺ ٚػػٰ ٩ٛكػػٰ ٔػػ٨ ٦ة٬ٲػػح ا٧٣ذٕػػح ا٣ذػػٰ ٱضػػؽ٬ة ٚػػٰ ٬ةدػػ٫ اٵ
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دؼػػؿج ٔػػ٨ ٦ٮًػػٮع كظٲػػؽ دااػػ٥ ا٣ذ١ػػؿار، كٔػػ٨ أظٞٲذػػٰ ٚػػٰ كوػػ٫ٛ ثػػة٣جٺدة.. 
كٔ٪ػػػؽ٦ة أدر٠ػػػخ أف دكػػػةؤٹدٰ ٣ػػػ٨ د٘ٲػػػؿ ٦ػػػ٨ ا٣ٮًػػػٓ مػػػٲبة، كًػػػٕخ قػػػ٧ةٔةدٰ 

٣ع٨ ٬ةدئ ٰٚ ا٩ذْةر أف ٱ٤٘ج٪ٰ ا٣٪ٕػةس، كقػؿظخ  كمؿٔخ ٰٚ اٹقذ٧ةع إ٣ٯ
ٲػ٫ ثىػ٤ح.. ٗٲػؿ ث٧ؼٲ٤ذٰ ٫ٕ٦ ٰٚ ٔٮا٥٣ أػؿل ص٧ٲ٤ح ٹ د٧خ إ٣ػٯ ا٣ػؾم ٩عػ٨ ٚ

أف قجةظذٰ ٚػٰ أظػٺـ ا٣ٲْٞػح ٣ػ٥ دُػ٢ز ٔ٪ػؽ٦ة ٝة٦ػخ أوػٮات وػٲةح ٦ـٔضػح 
 ..!ثإٚكةد ػ٤ٮدٰ ا٣ٮ٧٬ٲح

ٛذعػخ ٔٲ٪ػٰ ٵصػؽ ا٣ؿ٠ػػةب ٱ٤ذٛذػٮف دضػة٬ٰ ا٣ٮاظػػؽ د٤ػٮ اٳػػؿ! دعٞٞػػخ ٚ
.. ٣ٞػؽ ثػؽأ ثة٣ىػٲةح !٨٦ ٦كةر ٩ْؿاد٭٥.. ٹ! ٦ة ٠ة٩ٮا ٱ٪ْؿكف إ٣ٰ، ث٢ إ٣ػٯ ٔػـكز

٤ح!.. أدر٠خ أ٩٭ة ا٣ض٪ٲح، كرٕٚخ ٦ػ٨ وػٮت ا٧٣ٮقػٲٞٯ ٠ة٣ؽٱٟ ٧٠ة ٱ٢ٕٛ ٢٠ ٣ٲ
٦ٌٛػػٺ أٹ أ٩ػػـع ا٣كػػ٧ةٔةت ٔػػ٨ أذ٩ػػٰ.. ١٣٪٪ػػٰ ٣ػػ٥ أقػػذُٓ ٦ٞةك٦ػػح رٗجذػػٰ ٚػػٰ 

 ..!اٹ٣ذٛةت كا٣٪ْؿ إ٣ٯ كص٫ ٱٮقٙ ك٬ٮ ٱذ٤ٮف رٔجة
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 في أحضان تافرايت
 

ةت ا٣ذػٰ ٹ أدؾ٠ؿ ا٤٣عْح ا٣ذٰ اقذك٧٤خ ٚٲ٭ة ٤٘٣جػح ا٣٪ػٮـ، كٹ ٔػؽد ا٧٣عُػ
دٮٝٛػػخ ٔ٪ػػؽ٬ة ا٣عة٤ٚػػح َػػٮاؿ اٵرث٧ٕةاػػح كٔنػػؿٱ٨ ٠ٲ٤ػػٮ٦ذؿا ثٕػػؽ ػؿكص٪ػػة ٦ػػ٨ 
٦ػػؿا٠ل.. ١٣٪٪ػػٰ أدػػؾ٠ؿ ٣عْػػح أٱْٞ٪ػػٰ مػػٕةع ا٣نػػ٧ف ا٣ػػؾم دكػػ٢٤ ٔجػػؿ ا٣٪ةٚػػؾة 
كأ٩ة أ٩ـع ػؽم ا٣ؾم ا٣ذىػٜ ثـصةص٭ػةز ٵٚػذط ٔٲ٪ػٰ ٤ٔػٯ ركٔػح صجػةؿ اٵ٤َػف 

٤ٔػػٯ َػػٮؿ ا٣ُؿٱػػٜ ا٣ىػػ٘ٲؿ كأرل ا٣ىػػؼٮر ا٣ٮردٱػػح ا٧ٕ٣ٺٝػػح دجذٕػػؽ ٔػػ٨ ثٌٕػػ٭ة 
٣ذ١نػػػٙ ٣ػػػٰ ٔػػػ٨ ث٤ػػػؽدٰ ا٣ض٧ٲ٤ػػػح.. "٦ؿظجػػػة ث١ػػػ٥ ٚػػػٰ دػػػةٚؿاكت"، ١٬ػػػؾا رظجػػػخ 
ث٪ٛكػػػٰ كثؿٚػػػةٰٝ ا٣ػػػؾٱ٨ ٠ػػػة٩ٮا ٱنػػػة٬ؽكف ثػػػؽكر٥٬ ٔجػػػؿ ا٣٪ةٚػػػؾة ٚػػػٰ وػػػ٧خ 

.. ٹ ٗؿاثح ٰٚ ذ٣ٟز ٚج٤ػؽدٰ أص٧ػ٢ ٦٪ػةَٜ ا٣ض٪ػٮب ا٣٘ؿثػٰ، كأٌٚػ٢ !كا٩ؽ٬ةش
ا٧٣ػػػؽف كص٭ػػػح قػػػٲةظٲح ٧٣ػػػ٨ ٱجعسػػػٮف ٔػػػ٨ ٬ػػػؽكء ا٣ُجٲٕػػػح ثٕٲػػػؽا ٔػػػ٨ وػػػؼت 

 ..كًضٲض٭ة

٠ة٩خ ا٣كةٔح دنٲؿ إ٣ٯ ا٣كةدقح وجةظة ظٲ٨ دٮٝٛخ ا٣عة٤ٚػح ٔ٪ػؽ ٦ػؽػ٢ 
ا٣ج٤ػؽة.. اقػػذ٘ؿثخ كوػػٮ٣٪ة ا٧٣ذػػأػؿ ثكػةٔذٲ٨ ٔػػ٨ ا٣ذٮٝٲػػخ ا٧٣ٛذػػؿض، ك١ٚػػؿت 
أز٪ػػػةء دكػػػ٧٤٪ة ٤٣عٞةاػػػت أف اقػػػأؿ ا٧٣ؿاٝػػػت ٔػػػ٨ قػػػجج٫ ا٣ػػػؾم ظػػػةؿ ٩ػػػٮ٦ٰ دكف 

إ٣ٯ ذ٬٪ػٰ ٦ك٤كػٺ ٦ػ٨  ٦ٕؿٚذ٫. إٹ أف ٬جٮب ا٣٪كٲ٥ ا٤ٕ٣ٲ٢ ٣ٛط كص٭ٰ، كأٔةد
  ..ا٣ؾ٠ؿٱةت أ٩كة٩ٰ ٢٠ اٵقب٤ح

اصذػػـت ظٞػػٮؿ ا٣نػػٕٲؿ ا٣ؾ٬جٲػػح ٦ذٞػػؽ٦ة رٚػػةٰٝ ثؼُػػٮات رمػػٲٞح ٩نػػٲُح، 
ٚٲ٧ة ٠ة٩ٮا ٱكٲؿكف ا٣ٮاظؽ د٤ٮ اٳػؿ ثجٍء، ٠كة٣ٯ، ٦ذسة٤ٝٲ٨، ثٕٲػٮف ٦ذٮر٦ػح 
ككصٮق مةظجح ٱؿل ٤ٔٲ٭ة أزؿ ا٣كٛؿ ٨٦ ثٕٲؽ، إٹ أف ذ٣ٟ ٥٣ ٱ٧٪ٕ٭٥ ٨٦ ا٣ذأ٦ػ٢ 

ةب ٰٚ ق٤كػ٤ح ا٣ضجػةؿ ا٣ذػٰ دؼذػؿؽ زرٝػح ا٣كػ٧ةء ا٣ىػةٚٲح، كٚػٰ أمػضةر ثإٔض
 ..اٵر٠ةف كا٤٣ٮز كا٣ـٱذٮف ا٣ذٰ د٪ذنؿ ث١سؿة ٰٚ اٵ٩عةء
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  :دٮٝٙ ٱٮقٙ ٨ٔ ا٣كٲؿ ٤٣عْح.. ز٥ ٝةؿ
.. كإ٩ػٰ ٵدٕضػت !٥٣ أ٨٠ أ٥٤ٔ أف دةٚؿكات ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ٞؽر ٦ػ٨ ا٣ض٧ػةؿ -

ٛؼ٧ػػػح ٤ٔػػػٯ ٧ٝػػػ٥ ٠ٲػػػٙ اقػػػذُةع أ٤٬٭ػػػة أف ٱج٪ػػػٮا ٠ػػػ٢ ٬ػػػؾق ا٧٣٪ػػػةزؿ ا٣
 ..!ا٣ضجةؿ

   :أصجذ٫ ٦ٛكؿا
ٹ دذٕضت.. ا٣ك١ةف ٬٪ة ٦٘ة٦ؿكف ثة٣ك٤ٲٞح كٱٕنٞٮف ا٣ذعؽم، ك٣ٲ٨١   -

ٚػػػٰ ٧٤ٔػػػٟ أف دػػػةٚؿكات ٬ػػػٰ آػػػػؿ ٦٪ُٞػػػح ٦٘ؿثٲػػػح ٱعذ٤٭ػػػة اٹقػػػذ٧ٕةر 
ا٣ٛؿ٩كٰ.. ٱٞٮؿ ا٧٣ؤرػٮف أف ا٣كجت راصٓ ٣ٮٔٮرة ا٧٣كة٣ٟ ا٣ضج٤ٲػح، 

كمػػػػؽة وػػػػجؿ٥٬ ٤ٔػػػػٯ ١٣٪٪ػػػػٰ أرل أ٩ػػػػ٫ ٱ٧١ػػػػ٨ ٚػػػػٰ ٦ٞةك٦ػػػػح اٵ٬ػػػػة٣ٰ، 
 ..!ا٣ٞذةؿ

 ك٦ة اق٥ ٝجٲ٤ذ٥١؟ -
دؽٔٯ "أ٨٤٦".. إ٩٭ة دٞػٓ ٚػٰ قػٛط ذ٣ػٟ ا٣ضجػ٢ ا٣ػؾم دنػج٫ ٧ٝذػ٫ رأس  -

 .. !اٵقؽ

ثؽأ ا٣ؿٚةؽ ثة٣ذعؽٱٜ ٦ُٮٹ إ٣ٯ ا٣ضج٢ ا٣ؾم ٱؿدٛٓ ٝؿاثح اٵ٣ٰٛ ٦ذؿ دٕضجػة 
٨٦ ا٣ذنةث٫ ا١٣جٲؿ ثٲ٨ اٵقؽ كم٢١ ٧ٝذ٫ ا٣ذٰ ٩عذذ٭ة ا٣ُجٲٕح ٦٪ؾ ز٨٦ ثٕٲػؽ، 

ا٣ػػخ دٕػػة٣ٲٞ٭٥ ظػػٮؿ ص٧ػػةؿ ا١٧٣ػػةف، كدٮا٣ػػخ اقذٛكػػةراد٭٥ ٠ػػؾ٣ٟ.. ك٦ػػٓ أف ٚذٮ
أ٤ٗت اقذٛكةرات ٱٮقػٙ ٠ة٩ػخ دةٚ٭ػح ك٦جذؾ٣ػح ٠ٕةددػ٫، إٹ أ٩٪ػٰ ٣ػ٥ أد٪ػـق ٔػ٨ 
اٷصةثػػح ٔ٪٭ػػة، ثػػ٢ ٠٪ػػخ أٝػػؽـ ٣ػػ٫ مػػؿكظةت ٦كذٛٲٌػػح ٧٠ػػ٨ ٱنػػؿح ٣ُٛػػ٢ ٚػػٰ 

ا٣ٕػػٮدة ٧٣كػػٍٞ رأقػػٰ ٚذعػػخ مػػ٭ٲذٰ ٤٣عػػؽٱر،  ذ٣ػػٟ أفا٣ؼة٦كػػح ٦ػػ٨ ٧ٔػػؿقز 
ح ٦ػػة ٠ة٩ػػخ ٣ذ٪ٛػػؾ ٱٮ٦٭ػػة ظذػػٯ ك٣ػػٮ دعػػؽزخ ٦ػػٓ ٠ػػ٢ مػػضؿة أوػػةدٚ٭ة ٚػػٰ مػػ٭ٲ

ا٣ُؿٱٜ.. ثٲؽ أ٩٪ة ٥٣ ٩ىةدؼ ٚػٰ َؿٱٞ٪ػة إ٣ػٯ ٦٪ػـؿ صػؽدٰ "ٚة٧َػح" إٹ ُٝٲٕػة 
٦ػػ٨ ا٧٣ػػةٔـ ٱذكػػ٤ٜ أمػػضةر اٵر٠ػػةف ٣ٲٞذػػةت ٤ٔػػٯ ثػػؾكر٬ة.. ٦٪ْػػؿ ٣ػػ٥ ٱٕذػػؽ ٤ٔٲػػ٫ 

ٔػػ٨  ا٧٣٭ػػؽم ا٣ػػؾم أ٣ٞػػٯ ظٞٲجذػػ٫ ككٝػػٙ ٦ع٤٧ٞػػة. أ٦ػػة ٔػػـكز ٤ٚٞػػؽ أمػػةح ثٮص٭ػػ٫
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ا٧٣ةٔـ ا٣ذٰ دؾ٠ؿق ثض٪ٲذ٫ ٧٦ذٌٕة.. ٠ة٩خ ٦ٺ٦ع٫ د٪ٞجي صؿاء ا٣ذٮدؿ، ك٠ػةف 
ٱؿػٲ٭ػػػة ثٞػػػٮة ٦ذىػػػ٪ٕة اٹثذكػػػة٦ح، ٦ذ٤١ٛػػػة ا٣كػػػٲؿ ٤ٔػػػٯ َؿٱٞػػػح ا٣ػػػٮازٞٲ٨ ٦ػػػ٨ 

ؿ أ٩ػػػ٫ ٠ػػػةف ٱ١ػػػٙ ٔػػػ٨ ػػػػػػ٫، ٗٲػػػػػػأ٩ٛكػػػ٭٥ ٤ٔػػػ٫ ٱٞ٪ػػػٓ د٦ةٗػػػ٫ ثػػػة٣ذؼ٤ه ٦ػػػ٨ ٦ؼةكٚ
٧٠ػة  -ٲ٨ أدرؾ ػػػػ٥٤ ظػػػػاقذك ػػػػػ٣٫٤ٕػػـة، كػػػٟ ٧٤٠ة اٝذؿثخ ٦٪٫ ٦ٕػػػ٢ كٱؿدجػػػا٣ذ٧سٲ

أف ا٣ذْػة٬ؿ ٱضٕػ٢ اٷ٩كػةف ٧٠ػ٨ ٱذٕػؾب ثةردػؽاء قػؿكاؿ  -أدر٠خ أ٩ة ذات ٱٮـ 
ٌٚػػٛةض دكف ظػػـاـز ٱؼنػػٯ قػػٞٮ٫َ كا١٩نػػةؼ ٔٮردػػ٫ ٚػػٰ أم ٣عْػػح.. ٦ػػ٨ 

 ..ظك٨ ظْ٪ة أ٩٪ة كو٤٪ة إ٣ٯ ثٲخ صؽدٰ ٝج٢ أف ٱىةب ث٪ٮثح ٤٬ٓ أػؿل

ثُ٭ٰ ا٣ؼجـ ٤ٔٯ ا٣ٛؿف ا٣ُٲ٪ٰ.. ٠ة٩خ صؽدٰ دض٤ف ػةرج ثٲذ٭ة، ٦٪ن٤٘ح 
ٝجػػ٢ أف د٧٤ع٪ػػٰ كدٞجػػ٢ ٦٭ؿك٣ػػح دؿٚػػ٢ ٚػػٰ ٣عةٚ٭ػػة اٵقػػٮد ٣ذكػػذٞج٤٪ٰ.. ا٣ذٞٲ٪ػػة 

 :ٰٚ ٔ٪ةؽ ظةر، ز٥ ٝج٤خ ٱؽٱ٭ة كرأق٭ة ك٬ٰ دٌعٟ ثٮص٫ ٱذٮ٬ش ٚؿظة
.. ٦ة ٬ؾا ا٣٘ٲةب ا٣ؾم أ٩كةؾ صؽدٟ، !أظ٧ؽ! ٣ٞؽ امذٞخ ٣ٟ ٱة و٘ٲؿم -

  !أ٥٣ دنذٜ إ٣ٰ؟

 :٨٦ دٞجٲ٢ ٠ٛ٭ة أصجذ٭ة ٝج٢ أف أ٠ذٰٛ
ك٢٬ ٱكػةكرؾ مػٟ ظٲػةؿ ذ٣ػٟ ٱػة صػؽدٰ؟ ٣ٞػؽ امػذٞخ إ٣ٲػٟ، ك٧ٕ٣ػةم،  -

 .! كامذٞخ إ٣ٯ ٝؿٱذٰ أٱٌة
 ..هللا كظؽق ٱ٥٤ٕ ٦ؽل قؿكرم ثؿؤٱذٟ -
٤ٔػػٰ ٱج٤٘ػػٟ قػػٺ٫٦ ا٣عػػةر، ك٣ٞػػؽ صبػػخ  ػػػة٣ٰكأ٩ػػة أٱٌػػة صػػؽدٰ.. إف  -

 ..كص٤جخ ٦ٰٕ أوؽٝةاٰ
 ..!.. ٢ٝ ٣٭٥ أف ٱذ٤ٌٛٮا!ظٲةؾ كظٲةق هللا -

ةؽ ٤ٔػػٯ صػػؽدٰ، ك٧ٝػػخ ثإرمػػةد٥٬ إ٣ػػٯ ٗؿٚػػح ا٣ٌػػٲٮؼ ٣ٲ٪ػػة٣ٮا ٝكػػُة قػػ٥٤ ا٣ؿٚػػ
٨٦ ا٣ؿاظح.. ز٥ دٮص٭خ ٦ٓ صؽدٰ إ٣ٯ ا٧٣ُجغ ثٕؽ أف ٝة٦خ ثإػؿاج ا٣ؼجـ ٨٦ 

 ..ا٣ٛؿف
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*** 
٠ػػػةف ٦٪ػػػـؿ صػػػؽدٰ ٦نػػػٲؽا ثػػػة٣ُٲ٨ كا٣عضػػػؿ ٤ٔػػػٯ ا٣ُػػػؿاز ا٣ٞػػػؽٱ٥، ٱنػػػ٢٘ 

، ك٫٣ ٦كةظح دٞةرب ا٣كذ٧ةاح ٦ذؿ، ثض٪ةظٲ٨ راٲكٲ٨.. أظؽ٧٬ة ٦ؼىه ٤٣ٕةا٤ح
ٚ٪ػةء دذٮقػػ٫ُ مػضؿة زٱذػػٮف كظػػٮض ٦ػةء، ٦عػػةط ثٕػػؽة ٗػؿؼ دٛػػذط ٩ٮاٚػػؾ٬ة 

أ٦ػػػة اٳػػػػؿ ٧ٚ٪ٕػػػـؿ ٔػػػ٨ اٵكؿ ثجػػػةب  ..٤ٔٲػػػ٫، ثةٷًػػػةٚح إ٣ػػػٯ ظ٧ػػػة٦ٲ٨ ك ٦ُػػػجغ
ٚةو٢ دؼىى٫ ا٣ٕةا٤ح ٹقػذٞجةؿ ا٣ٌػٲٮؼ، كثػ٫ ٗؿٚػح ٠جٲػؿة كظ٧ػةـ، ٔػؽا ٔػ٨ 

٦ذ٪ٮٔح..  ٗؿٚح اٹقذٞجةؿ. كظٮؿ ا٧٣٪ـؿ ظ٢ٞ و٘ٲؿ ث٫ أمضةر ٚٮا٫٠ ك٩جةدةت
ٱٕػػٮد إ٣ػػٯ ٦ػػة ٱٞػػةرب ا٣كػػذٲ٨ ٔة٦ػػة، كٚٲػػ٫ دؿٔػػؿع  ث٪ةاػػ٫دٞػػٮؿ صػػؽدٰ أف دػػةرٱغ 

كا٣ػػؽم كدػػـكج ثػػأ٦ٰ ا٣ذػػٰ د٪عػػؽر أٱٌػػة ٦ػػ٨ ٩ٛػػف ا٣ٞجٲ٤ػػح، ٝجػػ٢ أف ٱٞٮ٦ػػة ثج٪ػػةء 
ثٲذ٭٧ة ا٣ؼةص ا٣ؾم ٹ ٱجٕؽ ٠سٲؿا ٨ٔ ٬ؾا ا٣جٲخ، كا٣ؾم ٔنػخ ٚٲػ٫ ٦ٕ٭٧ػة إ٣ػٯ 

ؽاٚٓ ا٣عضػةج ثة٣ج٤ػؽ ا٣عػؿاـ.. أف كاٚذ٭٧ة ا٧٣٪ٲح ٝج٢ ٔنؿ ق٪ٮات ٚػٰ ظػةدث دػ
كث٧ٮد٭٧ة ٥٣ ٱذجٜ ٣ٯ ٨٦ ا٣ٕةا٤ح ٬٪ة ثذةٚؿاكت قٮل ٬ؾق ا٣ضؽة، كاث٪ٲ٭ػة ٧ٔػةم 
٦ٮقػػٯ كٔجػػؽ ا٣كػػٺـ، كا٤٣ػػػؾاف ٹ ٱـكرا٩٭ػػة قػػٮل ٦ػػػؿدٲ٨ ٚػػٰ اٵقػػجٮع ثع١ػػػ٥ 

 ..َجٲٕح ٤٧ٔ٭٧ة

ٚ٭ٰ دك٦ػة ٦ػة  ز٥٣ ٱ٨١ ثٞةء صؽدٰ كظٲؽة ٥ْٕ٦ ا٣ٮٝخ ٣ٲكجت ٣٭ة إزٔةصة
ٚكػػٮؼ د١ػػٮف  ،٢٘ ثػػ٫.. إف ٣ػػ٥ د١ػػ٨ ٦٪٭١٧ػػح ٚػػٰ أمػػ٘ةؿ ا٣جٲػػخدضػػؽ مػػٲبة ٣ذ٪نػػ

 ،٦٪نػػ٤٘ح ثأ٧ٔػػةؿ ا٣عٞػػ٢ أك ثة٣عٲة٠ػػح كا٣ذُؿٱػػـ، كإف ٣ػػ٥ دػػؾ٬ت ٣ض٧ػػٓ ا٣عُػػت
ثٲٕػ٫،  ٚإ٩٭ػة ظذ٧ػة قػذ١ٮف ٝػؽ أػػؾت َؿٱٞ٭ػة إ٣ػٯ ا٣كػٮؽ ٹٝذ٪ػةء مػٰء ٦ػة أك

أظٲة٩ػة أرل أف .. ك٤ٔٯ ٬ػؾا ا٧٣٪ػٮاؿ دكػٲؿ ظٲةد٭ػة كظٲػةة أ٤ٗػت ٩كػةء دػةٚؿاكت
ة ا٣ػػؽؤكب ٝػػؽ ٱ١ػػٮف دٛكػػٲؿا ٤٣٘ػػـ مػػجةث٭ة ا٣ػػؽاا٥، ٚ٭ػػٰ قػػٲؽة ٝػػؽ ٩ػػة٬ـت ٤٧ٔ٭ػػ

ا٣كػجٕٲ٨، ك٦ػٓ ذ٣ػػٟ دجػؽك أوػػ٘ؿ ٦ػ٨ ٧ٔؿ٬ػػة ث١سٲػؿ.. ظٞٲٞػػح ٣ػ٥ أ٠ػػ٨ ٦ذأ٠ػؽا ٦ػػ٨ 
وػػعح ٬ػػؾا ا٣ذٛكػػٲؿ، ٣ػػؾ٣ٟ ٧ٝػػخ ثةقػػذ٘ٺؿ ٚؿظذ٭ػػة ثٞػػؽك٦ٰ، كقػػأ٣ذ٭ة ثُؿٱٞػػح 

 : ٤٦ذٮٱح أز٪ةء ٝٲة٦٭ة ثإٔؽاد ا٣نةم ٰٚ ا٧٣ُجغ
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٦ٞػػة٦ٰ ث٧ؽٱ٪ػػح ا٣جٲٌػػةء أف قػػ١ة٩٭ة ٱنػػٲؼٮف صػػؽدٰ، ٹظْػػخ ػػػٺؿ  -
ثكؿٔح، ٣ٞؽ ٔؿٚخ أ٩ةقة ٬٪ةؾ د٘ٲػؿت ٦ٺ٦ع٭ػ٥ ٚػٰ ٦ػؽة كصٲػـة، أ٦ػة 
٬٪ػػة ٚػػٰ دػػةٚؿاكت دجٞػػٯ ا٣ٮصػػػٮق مػػةثح ٩ٌػػؿة، ك٠ػػأف ا٣ـ٦ػػةف ٱذٮٝػػػٙ 

 !ٔ٪ؽ٩ة

كدػػؾكٝخ ٠ػػأس ا٣نػػةم ٣ذذأ٠ػػؽ ٦ػػ٨ ا٦ذـاصػػ٫ ثة٣كػػ١ؿ،  ..أوػػ٘خ إ٣ػػٰ ثة٬ذ٧ػػةـ
 : ك٬ٰ دجذك٥ ٝج٢ أف دٕٲؽ وج٫ ٰٚ اٷثؿٱٜ كدضٲج٪ٰ

 !٬ػػ٢ د٤ٕػػ٥ ٱػػة أظ٧ػػؽ أف ا٣ٕؽٱػػؽ ٧٦ػػ٨ ٱـكرك٩٪ػػة ٹظْػػٮا ٩ٛػػف ا٣نػػٰء -
ف ا٣كػػ١ةف ٬٪ػػة ٱعػػةْٚٮف ٤ٔػػٯ مػػجةث٭٥ ٣ٛذػػؿة أَػػٮؿ ٦ٞةر٩ػػح إٱٞٮ٣ػػٮف 

ثك١ةف ا٧٣ؽف ا١٣جٲؿةز كٱ٤٤ٕٮف ذ٣ٟ ثةقػذ٧ٕة٣٪ة ا٣ٲػٮ٦ٰ ٣ـٱػخ اٵر٠ػةف 
ف ٰٚ ا٣ُجغ كا٣ٕٺج، ٹ أ١٩ؿ أف ١٣ٺ٦٭٥ ٬ؾا ٩ىػٲجة ٦ػ٨ ا٣عٞٲٞػح، إٹ أ

اٵ٦ػػؿ ٹ ٱٞذىػػؿ ٤ٔػػٯ ا٣ـٱػػخ ٚٞػػٍ، ٤٤ٚ٭ػػٮاء ا٣٪ٞػػٰ ا٣ػػؾم دذػػٮٚؿ ٤ٔٲػػ٫ 
ا٧٣٪ُٞح، ك٤٣٪ْةـ ا٣٘ؾااٰ ا٣ىعٰ ا٣ؾم ٤٩ذــ ث٫ دكر ٠جٲؿ ٰٚ ظٛةّ٪ة 

 ..٤ٔٯ ظٲةة وعٲح َٮٱ٤ح
أكاٟٚٞ ا٣ػؿأم صػؽدٰ، أًػٲٰٛ إ٣ػٯ ذ٣ػٟ ٦ػة ٱٞػٮـ ثػ٫ ا٣٪ػةس ٬٪ػة ٱٮ٦ٲػة  -

كا٣ض٪ػػػٰ، ٦ػػػ٨ اٵ٧ٔػػػةؿ ا٣ذػػػٰ دذ٤ُػػػت ص٭ػػػؽا ثػػػؽ٩ٲة، ٠ػػػة٣عؿث كا٣كػػػٰٞ 
كا٧٣نٰ ٧٣كةٚةت َٮٱ٤ح ٣ض٤ػت ا٧٣ػةء كص٧ػٓ ا٣عُػت.. أٔذٞػؽ أف ٬ػؾا 
٦ة ٱض٢ٕ أ٩ةس ا٧٣٪ُٞح ٱعةْٚٮف ٤ٔػٯ ٣ٲػةٝذ٭٥ ك٦ػؿك٩ذ٭٥ ا٣ضكػؽٱح 

 ..!٣ٛذؿة أَٮؿ
ز٧ػةرق  ص٪ٲ٪ةك وؽٝخ ٱة ث٪ٰ.. ا٣عؿ٠ح ثؿ٠ح، ٬ؾا ٦ة د٧٤ٕ٪ةق ٰٚ ا٣ى٘ؿ -

 !ٰٚ ا١٣جؿ
ؿٱةًح ػػٺؿ ا٣كػخ ٚ٪ةدرا ٦ة ٠٪خ أ٦ةرس ا٣ زأ٨ّ أ٩٪ٰ قأمٲغ ٦ج١ؿا -

 !ق٪ٮات ا٧٣ةًٲح
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أػؿصػػخ وػػٲ٪ٲح ٦ػػ٨ ا٣ؼـا٩ػػح ا٤ٕ٧٣ٞػػح، زػػ٥ مػػؿٔخ ٚػػٰ ٦كػػع٭ة ثُٕٞػػح ٧ٝػػةش 
 :ك٬ٰ دكأ٣٪ٰ

 ث٧٪ةقجح ذ٠ؿ ا٣ك٪ٮات ا٧٣ةًٲح.. ٠ٲٙ ٠ة٩خ ظٲةدٟ ٬٪ةؾ؟ -
٧٤ٔذ٪ٰ أمٲةء ٠سٲؿة كدٕؿٚخ ٚٲ٭ػة ٤ٔػٯ أوػؽٝةء  !٠ة٩خ دضؿثح راإح -

 !راإٲ٨

 :م ٤ٔٯ ا٣ىٲ٪ٲحاثذك٧خ.. ز٥ ٔٞجخ ك٬ٰ دٌٓ ٠ؤكس ا٣نة
أػٲؿا ػؿصخ ٨٦ ٝٮٕٝذػٟ. ٧ٚ٪ػؾ كٚػةة كا٣ػؽٱٟ رظ٧ػح هللا  ..ظ٧ؽا ٫٤٣ -

 !٤ٔٲ٭٧ة كأ٩خ ٦٪ٕـؿ ٤ٔٯ ٩ٛكٟ
٣ٞؽ ٠ةف ٚٞؽا٩٭٧ة أ٦ؿا وػٕجة ٤ٔػٰ.. ػُػت رظٲ٤٭٧ػة ٩ػـع ا٤٣ػؾة ٦ػ٨ ٠ػ٢  -

 !.. وػػؿت أٔػػٲل ثػػٺ ٬ػػؽؼ!مػػٰء، كصٕػػ٢ ٠ػػ٢ ا٧٣نػػة٢٠ دجػػؽك دةٚ٭ػػح
ضةد أوؽٝةء ٤ٕ٣٪ػٰ أ٩كػٯ .. ٠٪خ ٦ضجؿا ٤ٔٯ إٱ!كظٲؽا ٰٚ ٔـ٣ح ٝةد٤ح

١٣ػػ٨ اٵ٦ػػؿ ٠ػػةف أمػػج٫ ثٮًػػٓ ٦ؼػػؽر  ..!ا٤ٞ٣ٲػػ٢ ٦ػػ٨ اٵ٣ػػ٥ ا٣ػػؾم ٱ٤ػػ٥ ثػػٰ
٦ٮًٰٕ أ٤ٔػ٥ أف دػأزٲؿق قػٲـكؿ ك٣ػ٨ ٱكػذ٧ؿ َػٮٱٺ، ػىٮوػة ٔ٪ػؽ٦ة 

 كظٲػػؽاز  ٱٕػػٮد أوػػؽٝةاٰ ٣ػػؽؼء ٔػػةاٺد٭٥ ٦كػػةء كأٔػػٮد إ٣ػػٯ ٗؿٚذػػٰ
 ..!ظٲ٪٭ة ٱٕةكد٩ٰ اٵ٥٣ ٨٦ صؽٱؽ

ٲ٨ ػػػػػػكظ٪ ،ٰػػػػػػٛةؽ ٤ٔػػػػػػة ٩ْػػػؿة إمػػػػػػػػػ٪ٲ٭ح كٚػػػٰ ٔٲػػػػػػػػػخ صػػػؽدٰ ٣جؿ٬ػػػػػػق١ذ
  :كامذٲةؽ ٣ٮا٣ؽم، ز٥ ا٩عؿٚخ ثة١٣ٺـ ٠ٲٺ ٩ذٮ٢ٗ ٠سٲؿا ٰٚ صٮ ا٣٭٥ كا٣عـف

 أظ٧ؽ.. أػجؿ٩ٰ، ٠ٲٙ اقذُٕخ إٝ٪ةع أوؽٝةاٟ ثة٧٣ضٰء ٦ٕٟ ؟ -
 ..٥٣ أ٥ٝ ثإٝ٪ةٔ٭٥، ث٢ ٥٬ ٨٦ ٝؿر ا٧٣ضٰء -
 ك٠ٲٙ ذ٣ٟ؟ -
ظجػػػة ٚػػػٰ ص٧ػػػةؿ  ١٣ػػػ٢ ٦ػػػ٪٭٥ قػػػجت.. ٱٮقػػػٙ ذ٣ػػػٟ ا٣ٛذػػػٯ اٵقػػػ٧ؿ صػػػةء -

دػػةٚؿاكت.. كٔػػـكز ذ٣ػػٟ ا٣نػػةب ا٣ػػؾم ٱضػػؿ دراصذػػ٫، صػػةء ١٣ػػٰ ٱٕػػة٣ش 
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٩ٛكػػػ٫ ٦ػػػ٨ ا٧٣ػػػف ٔ٪ػػػؽ ا٣نػػػؿٱٙ إثػػػؿا٬ٲ٥.. أ٦ػػػة ا٣ٛذػػػٯ ا٣سة٣ػػػر ٚٲػػػؽٔٯ 
 ..ا٧٣٭ؽم، ك٣ٞؽ صةء أٱٌة ٧٣ٞةث٤ح ا٣نؿٱٙ كا٣ذ٥٤ٕ ٦٪٫

 : د٘ٲؿت ٦ٺ٦ط صؽدٰ كقأ٣ذ٪ٰ ثةقذ٘ؿاب
 !ك٦ةذا قٲذ٥٤ٕ ٨٦ ا٣نؿٱٙ ؟ -

كأػػػؾت قػػ١ٲ٪ة زػػ٥ د٧ٕػػؽت اٹ٩نػػ٘ةؿ ثُٞػػٓ ا٣ؼجػػـ كأ٩ػػة  ..د٭ؿثػػخ ٦ػػ٨ ٩ْؿاد٭ػػة
 :أصٲج٭ة
 ..قٲذ٥٤ٕ ٦٪٫ أوٮؿ ا٣كٲ٧ٲةء -

 : د٧٤١خ ث٤٭ضح مؽٱؽةك، قةػُحٚؿ٦ٞذ٪ٰ ث٪ْؿة 
ث٢ دٞىؽ أوٮؿ ا٣كعؿ كا٣نٕٮذة ٱة أظ٧ؽ! أ٥٣ ٱ٪٭ةؾ ا٧٣ؿظػٮـ كا٣ػؽؾ  -

ٔػػ٨ اٷَػػٺع ٤ٔػػٯ ٬ػػؾق ا١٣ذػػت؟! أ٣ػػ٥ ٱ٪ىػػعٟ دك٦ػػة ثةٹثذٕػػةد ٔ٪٭ػػة؟! 
 !ٮاٝج٭ة ٠ةرزٲح؟! أـ أ٩ٟ دجعر ٨ٔ ٦ىٲجح ٦ة؟أ٩كٲخ أف ٔ

 : أصجذ٭ة ٠ةذثة
 .. ! أ٩ة ٥٣ أظةكؿ ٍٝ دُجٲٜ د٤ٟ ا٣ؼؿاٚةت زٹ ٹ ٱة صؽدٰ -

 :اقذ٧ؿت ٰٚ ا٣ذعؽٱٜ إ٣ٰ ك٠أ٩٭ة د٪ذْؿ ظضح ٦ٞ٪ٕح.. ٝج٢ أف أردؼ ٝةاٺ
 !٦ة دػ٤ٰ إف ٠ةف ا٧٣٭ؽم ٱؿٱؽ د٥٤ٕ ا٣كٲ٧ٲةء؟! إ٩٭ة رٗجذ٫ ٬ٮ ٹ أ٩ة -
ؼجؿق ثأف ا٣نػؿٱٙ ٦ضػؿد دصػةؿ! ك٠ػةف ٤ٔٲػٟ أف د٪ج٭ػ٫ ٠ةف ٤ٔٲٟ أف د -

 ..إ٣ٯ ػُٮرة ا٣ذٕة٢٦ ٦ٓ ا٣ضةف!
صؽدٰ، ٹ ٱ١٧٪٪ٰ أف أوٙ مؼىة ٱؿدٰٞ ٩كج٫ إ٣ػٯ رقػٮؿ هللا وػ٤ٯ  -

.. وػػػعٲط أف ٧٦ةرقػػػةت ا٣نػػػؿٱٙ اثػػػؿا٬ٲ٥ !هللا ٤ٔٲػػػ٫ كقػػػ٥٤ ثة٣ػػػؽص٢
٦نجٮ٬ح ١٣٪٪ٰ ٨٣ أظ٥١ ٤ٔٲ٫ ا٩ُٺٝة ٧٦ة ٱٞٮ٫٣ ا٣٪ةس ٔ٪ػ٫، قأًػُؿ 

ذٞؿب ٦٪٫ ٠ٰ أٝٙ ٤ٔٯ ظٞٲٞح اٵ٦ؿ، ك١٣ٰ أق٧ٓ ٦٪٫ كأرل ثػأـ إ٣ٯ ا٣
 ..ٔٲ٪ٰ

ْت.. ؿى ٚى  :ز٥ أ٣ٞخ ثُٕٞح ا٧ٞ٣ةش ٤ٔٯ اٵرض ك٬ٰ دذأٚٙ زى
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٣ٞػػؽ ّ٪٪ػػخ أف ا٣٘ؿثػػح قػػذ٘ٲؿؾ ٤ٝػػٲٺ، ١٣٪ػػٟ  !ٹ ظػػٮؿ كٹ ٝػػٮة إٹ ثة٤٣ػػ٫ -
 ..!وؿت أ٠سؿ ص٪ٮ٩ة ٨٦ ذم ٝج٢

كػؿصػخ ٦ػ٨  ٝج٤ػخ رأقػ٭ةكًع١خ ٨٦ ا٣ُؿٱٞح ا٣ذٰ ظٮ٤ٝخ ث٭ة صػؽدٰ، 
 ا٧٣ُجغ كٰٚ ٱؽم ٚ٪ضةف ٨٦ ا٣ٞ٭ٮة.. 

أ٣ٞٲخ ٩ْؿة ٤ٔٯ ٗؿٚح ا٣ٌٲٮؼ، ٵصؽ رٚةٰٝ ٗؿٝػٯ ٚػٰ ٩ػٮ٦٭٥.. دٮٝٛػخ 
٤ٝٲٺ كأ٩ة أثذك٥ دٕضجة ٨٦ ٱٮقٙ ا٣ؾم ٠ةف ٩ةا٧ة ٤ٔٯ ثُ٪٫ ٠ؽ٣ٛٲ٨. ز٥ د٣ٛػخ 
ا٣ٯ ٚ٪ةء ا٣جٲخ ٦ٕة٩ٞة دؼء ا٣ن٧ف، كمػؿٔخ أدٛٞػؽق ٗؿٚػح ٗؿٚػح ٧٠ػ٨ ٱكػ٥٤ 

أردنػػٙ ٝ٭ػػٮدٰ ا٣ـ٠ٲػػح ٦كػػذ٧ذٕة ث٭ػػؽكء ا١٧٣ػػةف،  ،ؿ ٗٲػػةب٤ٔػػٯ أ٤٬ػػ٫ ثٕػػؽ َػػٮ
٦كػػذُؿثة أ٣عػػةف ا٣ٕىػػةٚٲؿ ا٣ذػػٰ دٕنػػل ٚػػٰ أرصػػةء ا٣جٲػػخ ا٣ٕذٲػػٜ.. ٚػػٰ ٬ػػؾق 
ا٣ٞؿٱػػػح ا٣ؿاإػػػح قػػػذذ٥٤ٕ اٹقػػػذ٧ذةع ثة٣كػػػ١ٮف، قػػػٲضجؿؾ ٤ٔػػػٯ ادؼػػػةذق ٗةٱػػػح ٹ 
٦ضؿد كقٲ٤ح ٦ة٩ٕة ذ٬٪ٟ ٨ٔ ا٣ذ١ٛٲؿ ث٧ة قٮاق.. ٨٣ دعذةج إ٣ٯ صؿٱؽة دكػ٤ٲٟ 

٤ٔٯ أػجةر ا٣ٕة٥٣ز ٧ٚضؿد ا٣ذٮاصؽ ثٲ٨ ٬ؾق ا٣ضجػةؿ ا٣ذػٰ د٪ذىػت ٚػٰ كد٤ُٕٟ 
مػػ٧ٮخ، دكػػ٤ٲح د٪كػػٲٟ ثٞٲػػح ا٣ٕػػة٥٣.. ٣ػػ٨ دعذػػةج إ٣ػػٯ ا٧٣ػػةؿ كا٣ضػػةق ١٣ػػٰ دعػػف 
ثؿٗػػؽ ا٣عٲػػةة، ٱ١ٛػػٰ أف د١ػػٮف إ٩كػػة٩ة ٱعكػػ٨ ا٣نػػٕٮر ثض٧ػػةؿ ا٣ُجٲٕػػح كٱعكػػ٨ 

أف ص٧ػةؿ ا٣ذ١ٛؿ ٰٚ ثؽٱٓ ا٣ى٪ٓ اٷ٣٭ػٰ ا٣ػؾم ظجػة هللا ثػ٫ ٬ػؾق ا٧٣٪ُٞػح، ٣ذػؽرؾ 
ا٣ُجٲٕػػح ٦ػػ٨ ص٧ػػةؿ ػة٣ٞ٭ػػة، ك٣ذىػػجط ٤ٔػػٯ درصػػح ٔة٣ٲػػح ٦ػػ٨ ا٣ٲٞػػٲ٨ ثػػأف اٷ٣ػػ٫ 

 ا٣ض٧ٲ٢ ٹ ٱؼؾؿ أثؽا.. ٔ٪ؽاؾ قذذؾكؽ ا٥ُٕ٣ ا٣عٞٲٰٞ ٤٣ؿٗؽ..

٥٣ أ٨٠ ٦ذٕجة ٠ةٳػؿٱ٨، رث٧ة ٠ة٩خ ٚؿظذػٰ ثػة٣ٕٮدة ٣ج٤ػؽدٰ ذات  أذ٠ؿ أ٩٪ٰ
ٲؿا ٨٦ إزاظح دأزٲؿ ٩ٛكٰ أٝٮل ٨٦ اٷظكةس ثة٣ذٕت، أك رث٧ة ٵ٩٪ٰ د١٧٪خ أػ

٥٬ ا٣ذؼؿج كاٹٗذؿاب ا٣ؾم أز٢ٞ ٠ة٤٬ٰ ٣ك٪ٮات ٚأوجط ٢٠ دٕت ثٕؽق ٬ٲ٪ػة.. 
إ٫٩ مٕٮر ثةٹردٲةح، ك٣ػٮ ٠ػةف كا٣ػؽام ٤ٔػٯ ٝٲػؽ ا٣عٲػةة ٵوػجط مػٕٮرا ثة٣ج٭ضػح 
كا٣ٛػػػؿح.. دك٦ػػػة ٦ػػػة ٠ة٩ػػػخ أ٦ػػػٰ دٕػػػؿب ٣ػػػٰ ٔػػػ٨ رٗجذ٭ػػػة ا١٣جٲػػػؿة ٚػػػٰ إد٧ػػػة٦ٰ 

ة صػػؽا ٱػٮـ دؼؿصػٰ.. أ٦ػػة ٣ؽراقػذٰ، كدك٦ػة ٦ػػة ٠ة٩ػخ دٞػٮؿ إ٩٭ػػة قػذ١ٮف قػٕٲؽ
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أثٰ ١ٚةف ٱن١ٟ داا٧ة ٚػٰ ٦ٞػؽردٰ ٤ٔػٯ ا٣٪ضػةح، ك٠ػةف ٱؼجؿ٩ػٰ ثػأ٩٪ٰ ٠كػٮؿ 
ث٤ٲػؽ ٣ػ٨ ٱٕػؿؼ ا٣ُؿٱػػٜ إ٣ػٯ ا٣٪ضػةح أثػؽا.. ٣كػػٮء ا٣عػِ، ٔضػ٢ ا٣ػـ٨٦ ثؿظٲ٤٭٧ػػة 

 ٝج٢ أف أٚ٪ؽ ٩ْؿٱح أثٰ، كٝج٢ أف دكٕؽ ثٰ أ٦ٰ..
*** 

، ٠٪ػػخ أ٩ػػة ٧٠ٮ٦ٲػػةكات دجٕػػر ٦ػػ٨ ٦ٮد٭ػػة ٔ٪ػػؽ٦ة اقػػذٲِٞ ا٣ؿٚػػةؽ ٦ػػ٨ ا٣٪ػػٮـ
ككصجح اٷُٚةر ثة٩ذْةر٥٬.. ٠ةف اٷُٚةر ١٦ٮ٩ة ٨٦ ػجـ ا٣نٕٲؿز كزٱخ ا٣ـٱذٮف 
كزٱخ اٵر٠ةفز ٦ٓ ا٣ٕك٢ ا٣عؿ ك"ا٣جكٲف" ك٬ٮ دٝٲٜ ا٣نٕٲؿ ا٧٧٣ـكج ثة٤ٞ٣ٲ٢ 
٦ػ٨ ا٤٧٣ػػط كا٣كػ٨٧، إًػػةٚح إ٣ػٯ "أ٤٦ػػٮ" ك٬ػٰ ٔضٲ٪ػػح ا٤٣ػٮز ثةٵر٠ػػةفز ٦ػٓ ا٣نػػةم 

 ا٧٣٪ٕ٪ٓ كا٤٣ٮز ا٧٣ع٧ه.

٣ػػٯ ا٧٣ةاػػؽة، كاثػػذ٭ش ظػػٲ٨ أدرؾ أ٩ػػ٫ قػػٲ٪٥ٕ ثإُٚػػةر َجٲٕػػٰ ٱ٪ػػؽر ٩ْػػؿ ا٧٣٭ػػؽم إ
 دأ٦ٲ٪٫ ٰٚ ٦ؽٱ٪ذ٫، ز٥ قأ٣٪ٰ:

 ٢٬ ٬ؾا ا٣ٕك٢ أو٤ٰ؟! -

 : قجت قؤا٫٣، ز٥ أصجذ٫ ٝةاٺ ٦ؽر٠ةاثذك٧خ 
 .. ك٢٬ د٨ْ أ٩٪ٰ قأرظت ثٟ ٰٚ ث٤ؽدٰ ثٕك٢ ٦ـٱٙ؟!!ثة٣ُجٓ -
ة ٹ، ظةمػػٯ ٤٣ػػ٫، إ٧٩ػػة قػػأ٣ذٟ ٵ٩٪ػػٰ ٣ػػ٥ أدػػؾكؽ ٔكػػٺ أوػػ٤ٲة ٦٪ػػؾ ٚذػػؿ -

 ..!َٮٱ٤ح.. ٰٚ ٦ؽٱ٪ذٰ ٱجٲٕٮف ٔكٺ ٦ـٱٛة ٤ٔٯ أ٫٩ أو٤ٰ
ٹ ٱؼٛٯ ٤ٰٔ ذ٣ٟ.. إف أردت دٞٲٲ٥ ا٣ٕك٢ ٥ٞٚ ثىػج٫ ٚػٰ ٠ػأس ٦ػةء،  -

إف ٠ػةف أوػ٤ٲة ٚكٲ٪كػػةب ثكػ٭ٮ٣ح إ٣ػػٯ ا٣ٕٞػؿ، كإف ٠ػػةف ٦ـٱٛػة ٚكػػٲٛٞؽ 
 د٧ةق٫١ كقٲذ٘ٲؿ م٫٤١..

 :مؿٔ٪ة ٰٚ اٵ٢٠، ك٧ٗف ا٧٣٭ؽم ُٕٝح ٨٦ ا٣ؼجـ ٰٚ آ٩ٲح ا٣ٕك٢ ٝةاٺ
اٳف وػػػؿت أ٤ٔػػػ٥ ٠ٲػػػٙ أ٠نػػػٙ ػػػػؽاع ا٣جةٔػػػح  !كٝػػػ٢ رثػػػٰ زد٩ػػػٰ ٧٤ٔػػػة -

 ..!كٗن٭٥
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زػ٥ قػػ١خ ٤ٝػٲٺ كا٧١٩نػػخ ٌٔػػٺت كص٭ػ٫ ظػػٲ٨ اقذنػػٕؿ ظػؿارة ا٣ٕكػػ٢ كٝػػٮة 
 ٝج٢ أف ٱؿدؼ: ..٦ؾا٫ٝ ٰٚ ظ٫ٞ٤

 ٢ٝ ٣ٰ ٱة أظ٧ؽ ٦ذٯ ق٪ٞةث٢ ا٣نؿٱٙ إثؿا٬ٲ٥؟ -
٬ػػ٢ أ٩ػػخ ٦ػػذع٧ف ٣ػػذ٥٤ٕ ا٣كػػٲ٧ٲةء إ٣ػػٯ ٬ػػؾق  !أراؾ ٦كػػذٕضٺ ٧٣ٞةث٤ذػػ٫ -

 ؽرصح؟!ا٣

 كٝج٢ أف ٱضٲت ا٧٣٭ؽم، قج٫ٞ ٱٮقٙ ثٌع١ذ٫ ٝةاٺ :
٦ػػذع٧ف ٣ػػذ٥٤ٕ ا٣كػػٲ٧ٲةء ثٞػػؽر ٦ػػة ٱؿٱػػؽ ٦ٞةث٤ػػح  ٗٲػػؿٹ ٱػػة أظ٧ػػؽ، إ٩ػػ٫  -

ا٣نػػؿٱٙ ٧٣ٕة٣ضػػح ٔػػـكز كَػػؿد ا٣ض٪ٲػػح ٝجػػ٢ ظ٤ػػٮؿ ٦٪ذىػػٙ ا٤٣ٲػػ٢ز إ٩ػػ٫ 
 !ٱؼةؼ أف ٱ٪ةـ ثضٮار ٬ؾا ا٧٧٣كٮس

ٛػػؿؾ مػػٕؿق دٮٝػػٙ ٔػػـكز ٔػػ٨ اٵ٠ػػ٢ إزػػؿ قػػ٧ة٫ٔ ٠ػػٺـ ٱٮقػػٙ، زػػ٥ ٔٞػػت ك٬ػػٮ ٱ
 ا٧٣ضٕؽ :

 !.. ٣ٞػػػػؽ وػػػػجؿت ٣كػػػػ٪ٲ٨ ٔؽٱػػػػؽة ٤ٔػػػػٯ ٬ػػػػؾق ا٣ض٪ٲػػػػح!٣كػػػػخ ٦كػػػػذٕضٺ -
 كثإ١٦ة٩ٰ أف أدع٢٧ ٵٱةـ أػؿل إف اٝذٌخ ا٣ٌؿكرة.. 

 رد ا٧٣٭ؽم قةػؿا:
أص٢ ٱة ٔـكز ثإ١٦ة٩ٟ أف دذع٢٧.. ٨١٣ ٱٮقٙ ٨٣ ٱكذُٲٓ دع٢٧ ٣ٲ٤ح  -

أػػػؿل ٦ػػ٨ ا٣ؿٔػػت، ٣ٞػػؽ ٠ػػةد أف ٱج٤ػػ٢ ٦ٺثكػػ٫ ٦ػػ٨ ا٣ؼػػٮؼ ٔ٪ػػؽ٦ة ٠٪ػػخ 
 ..!ط ٰٚ ا٣عة٤ٚحدىٲ

 ٥٬ ٱٮقٙ ثة٣ؿد ٤ٔٯ ا٧٣٭ؽم، ١٣٪٪ٰ ٝةَٕذ٫ ٠ٲٺ ٱذُٮر اٵ٦ؿ إ٣ٯ صؽاؿ :
ٹ أدرم ٧٣ةذا دؼةٚٮف ا٣ض٨ إ٣ٯ ٬ؾق ا٣ؽرصح!.. إ٩٭ة ٦ؼ٤ٮٝػةت ٠٘ٲؿ٬ػة  -

 ٨٦ ا٧٣ؼ٤ٮٝةت!..

 ز٥ ٝةؿ : ..ظؽص٪ٰ ا٧٣٭ؽم ث٪ْؿة مٟ
 ك٢٬ أٚ٭٥ ٨٦ ٝٮ٣ٟ ٬ؾا أ٩٭ة ٹ دؼٲٟٛ؟ -
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ك٣ػٮ أصجذػ٫ ثػأ٩ٰ ٹ  ..٤ٔٯ قؤا٫٣ز ٚ٭ٮ ٹ ٱكػأؿ ٔجسػةد٧٭٤خ ٤ٝٲٺ ٝج٢ أف أصٲت 
أػةٚ٭ةز ٚكٲنٟ ظذ٧ة ثةظذ٧ةؿ دٕة٤٦ٰ ٦ٕ٭ة ٚٲ٧ة ٦ٌٯ، ك٬ؾا ٦ة ٠٪خ ظؿٱىة 

ٔ٪ػػػ٫. ٚعػػػٲ٨ ٱجػػػؽأ ثة٣نػػػٟ ٚػػػٰ ٌٝػػػٲح ٦ػػػةز ٹ ٱكػػػذ١ٲ٨،  كإػٛةاػػػ٤ٔ٫ػػػٯ ٠ذ٧ة٩ػػػ٫ 
كٱٮاوػػػ٢ ا٣ذعٞٲػػػٜ كا٣جعػػػر إ٣ػػػٯ أف ٱ١ذنػػػٙ ا٣عٞٲٞػػػحز ٣ػػػؾ٣ٟ ١ٚػػػؿت ثضػػػٮاب 

 ؽٱٜ ٠ٮف ا٬ذ٧ة٦ٰ ثة٣كٲ٧ٲةء ٹ ٱذٕؽل ا٧٣ُة٣ٕح :ٱض٫٤ٕ ٦كذ٧ؿا ٰٚ دى
٠٪ػػخ أػػػةؼ ا٣ضػػ٨ ٚػػٰ وػػ٘ؿمز ٵف ا١٣جػػةر ٠ػػة٩ٮا ٱؼٮٚػػٮ٩٪ٰ ثٞىىػػ٭ة  -

كٔ٪ػػؽ٦ة ٠جػػؿت كثػػؽأت ثٞػػؿاءة ٠ذػػت ا٣كػػٲ٧ٲةء، أدر٠ػػخ أ٩٭ػػة  !ا٧٣ؿٔجػػح
٦ؼ٤ٮٝةت ًٕٲٛح ٱ١٧ػ٨ ا٣ػذع٥١ ث٭ػة ٔػ٨ َؿٱػٜ ٠ذةثػح أك دػٺكة ثٕػي 

 ٰٚ َجٲٕح ا٣ض٨ ا٣٪ةرٱح..اٵق٧ةء كاٵٝكةـ ا٣ذٰ د٤٧ٟ َةٝح ٦ؤزؿة 

ٚةقذٮل ا٧٣٭ؽم ز٥ ٔؽؿ ٨٦ ص٤كذ٫ ٧٠ػ٨ ػُػؿت ٣ػ٫ ١ٚػؿة ٚػٰ ٗةٱػح اٵ٧٬ٲػح، 
 قأ٣٪ٰ:ك

 !٧٣ةذا دؿٚي دُجٲٞ٭ة كد١ذٰٛ ثة٣نٜ ا٣٪ْؿم ٦٪٭ة؟ -

ا٩نػػؿظخ ٦ٺ٦ػػط كص٭ػػٰ ٚٮر٦ػػة دأ٠ػػؽت ٦ػػ٨ ا٩ُػػٺء ظٲ٤ذػػٰ ٤ٔٲػػ٫، زػػ٥ أصجذػػ٫ 
 ثةردٲةح:

دػػػذع٥١ ٚػػػٰ ا٣ضػػػ٨ ٹ أرٱػػػؽ ٧٦ةرقػػػح ا٣كػػػٲ٧ٲةء ٵ٩٭ػػػة ػُٲػػػؿة، ٕٚ٪ػػػؽ٦ة  -
كدكؼؿ٬ة ٣ذ٪ٛٲؾ ٦ة د٤ُج٫ ر٧ٗػة ٔ٪٭ػة، ٠ػ٨ كازٞػة ٦ػ٨ ٔػٮدد٭٥ ٣ٺ٩ذٞػةـ 

 ٦٪ٟ ٱٮ٦ة ٦ة..
ٹ أّػػ٨ أ٩٭ػػ٥ قٲكػػذُٲٕٮف ا٣٪ٲػػ٢ ٦٪ػػٰ إف ٠٪ػػخ دااػػ٥ ا٣ذعىػػٲ٨ ث ٱػػح  -

 !ا١٣ؿقٰ كا٧٣ٕٮذدٲ٨
إ٩٭٥ ٱ٪ذ٧ٞػٮف ثُػؿؽ ٠سٲػؿة.. ك٣ػٮ ٠٪ػخ ٦عىػ٪ة ٚػإ٩٭٥ قػٲ٪ذ٧ٞٮف ٦ػ٨  -

ٟ ٧٠ػػة ٤ٕٚػػٮا ٦ػػٓ ا١٣سٲػػؿٱ٨ ٧٦ػػ٨ أظجةثػػٟ كذكٱػػٟ، أك ٱػػؽ٦ؿكف ٧٦ذ١٤ةدػػ
ٝة٦ٮا ثذكؼٲؿ٥٬.. ٣ٞػؽ ٠٪ػخ ٱػة ٦٭ػؽم ٚٲ٧ػة ٦ٌػٰ دؼجؿ٩ػٰ ثأ٩ػٟ دػٮد 
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د٥٤ٕ ا٣كٲ٧ٲةء ظجة ٰٚ ا٧٣ٕؿٚح، ٧٣ةذا ثػؽ٣خ رأٱػٟ اٳف كوػؿت دؿٗػت 
 !ثذُجٲٞ٭ة كا٣ذع٥١ ثة٣ض٨؟

مجٟ ثٲ٨ أوةث٫ٕ، ز٥ ٩ْؿ إ٣ٲ٪ػة ٦ذػؿددا ك٠أ٩ػ٫ ٱعػةكؿ أف ٱؼذ٤ػٜ صٮاثػة ٦ٌػ٤ٺ 
 :ٞٲح. إٹ أف ٱٮقٙ ٨ُٚ ٵ٦ؿق، كٝةؿ ٨ٔ٫٣ ٩ٮاٱةق ا٣عٞٲ

٬ٲة ٱة ٦٭ؽم ٨٠ وؿٱعة ٦ٕ٪ة.. أػجؿ٩ة ا٣عٞٲٞح كٹ دعػةكؿ أف دذ٭ػؿب   -
 !ث٤جةٝذٟ ا٧٣ٕذةدة

 :اثذك٥ ا٧٣٭ؽم ٦ٞؿا ثىعح د١٭٨ ٱٮقٙ، ز٥ زٚؿ كأرػٯ ٠ذٛٲ٫ ٦ضٲجة
أرٱؽ أف أد٥٤ٕ ا٣كٲ٧ٲةء ١٣ٰ أدع٥١ ٰٚ ا٣ض٨، كأقؼؿ٬ة ٤٣ٌٞػةء ٤ٔػٯ  -

٣نػػػؿٱؿة ا٣ذػػػٰ دع١ػػ٥ ا٣ٕػػػة٥٣، كأ٩نػػػؿ ا٣ٕؽا٣ػػػح ٤ٔػػػٯ ا٧٣٪٧ْػػةت ا٣كػػػؿٱح ا
 ! .٠ٮ٠ت اٵرض

ٔػػ٥ ا٣ىػػ٧خ ٤٣عْػػح.. دجةد٣٪ػػة أ٩ػػة كٱٮقػػٙ كٔػػـكز ا٣٪ْػػؿات ثةقػػذ٘ؿاب! زػػ٥ 
ٚػػةظ٧ؿ  ..!دٕة٣ػػخ أوػػٮاد٪ة ثٞ٭ٞ٭ػػةت َػػةرت ٦ػػ٨ مػػؽد٭ة ٔىػػةٚٲؿ مػػضؿة ا٣ٛ٪ػػةء

.. ١٣٪ػػ٫ !٣ٲذ٪ػػٰ ٣ػػ٥ أثػػط ٣٭ػػ٥ كصػػ٫ ا٧٣٭ػػؽم ػضػػٺ ك٩ػػؽ٦ة ك٣كػػةف ظة٣ػػ٫ ٱٞػػٮؿ ٱػػة
 :ٝةؿكة اقذٕةد زٞذ٫ ث٪ٛك٫ كرق٥ ٦ٺ٦ط ا٣ضؽٱح ٤ٔٯ كص٭٫، قؿٔةف ٦

إ١٩ػ٥ دٌػع١ٮف ٤ٔػٯ ص٭١٤ػ٥ ٦ػ٨ ظٲػر ٹ  !٤ٔٯ أم مٰء دٌع١ٮف؟  -
 !دؽركف

 :أصةث٫ ٱٮقٙ كٔٲٮ٫٩ دؽ٦ٓ ًع١ة
إ٩٪ػػػٰ أًػػػعٟ ٵ٩ػػػٟ ذ٠ؿد٪ػػػٰ ثة٣ك٤كػػػ٤ح ا١٣ؿدٮ٩ٲػػػح "ثٲ٪١ػػػٰ كثػػػؿاٱ٨"..  -

ة٥٣.. ٔ٪ؽ٦ة ٱ٤ذٰٞ ثػؿاٱ٨ ثىػؽٱ٫ٞ ثٲ٪١ػٰ كٱعػةكٹف ا٣كػٲُؿة ٤ٔػٯ ا٣ٕػ
 ! .إ٩ٟ دجؽك صةدا ككازٞة ٦س٢ ا٣ٛأر ثؿاٱ٨ د٧ة٦ة

 :ز٥ ٠ٙ ٔـكز ٨ٔ ا٣ٌعٟ ٧٦ك١ة ثُ٪٫، كٔٞت ثىٮت ٦ؿدٕل ا٣٪جؿات
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ٔػػػؾرا وػػػؽٱٰٞ ٦٭ػػػؽم، ٩عػػػ٨ ٦ٕػػػؾكركف إف ًػػػع١٪ة.. ٚؿٗجذػػػٟ أمػػػج٫   -
 ..!ثؼٲةؿ ٬ٮ٣ٲٮكد

 : رد ا٧٣٭ؽم ثةثذكة٦ح ا٣ٮازٜ ٨٦ ٩ٛك٫
ـ ا٣٭ٮ٣ٲٮكدٱػػػح ثؿ٦ضػػػخ ٦ػػػة ٹ دٕؿٚٮ٩ػػػ٫ ٱػػػة قػػػةدة، أف اٷٔػػػٺـ ك اٵٚػػػٺ -

ٔٞػػٮ٥١٣ ٤ٔػػٯ ٩ٛػػٰ اٷ١٦ػػةف كا٣ٮإٝٲػػح ٔػػ٨ أم مػػٰء ٗؿٱػػت ٱٕؿًػػٮ٫٩ 
، ٣ؽرصػػح أف ا٣ػػجٕي ث٧ضػػؿد قػػ٧ةٔ٭٥ ٔػػ٨ ا٣ضػػ٨ز ٱُٕ٪ػػٮف ٥ٚػػٰ أٚٺ٦٭ػػ

 ..ٰٚ اٵ٦ؿ كٱٞٮ٣ٮف ثأف ٹ كصٮد ٤٣ض٨ إٹ ٰٚ ٔة٥٣ ا٣كٲ٪٧ة كا٣ؼٲةؿ

 :ز٥ ٔٞت ٱٮقٙ ثٕؽ أف زا٣خ ًع١ذ٫
ٮد ا٣ضػػ٨.. كأدٛػػٜ ٦ٕػػٟ ٚػػٰ ٦كػػأ٣ح أ٩ػػخ د٤ٕػػ٥ صٲػػؽا ثأ٩٪ػػة ٩ػػؤ٨٦ ثٮصػػ -

كصٮد أمؼةص ٹ ٱؤ٦٪ػٮف ث٭ػة، كا٣٘ؿٱػت ٚػٰ اٵ٦ػؿ أف اٷٔػٺـ ا٣٘ؿثػٰ 
 ! ..٩ةدرا ٦ة ٱذُؿؽ إ٣ٯ ٬ؾا ا٧٣ٮًٮع! ك٠أ٩٭٥ ٹ ٱؤ٦٪ٮف ث٫

 ..اثذك٥ ا٧٣٭ؽم ظٲ٨ رأل ٰٚ ٠ٺـ ٱٮقٙ ٦ؽػٺ ٱػؽاٚٓ ٦ػ٨ ػٺ٣ػ٫ ٔػ٨ ١ٚؿدػ٫
 :ز٥ ٝةؿ

ؽكف إٱ٭ػػػةـ ا٣٪ػػػةس ثػػػأ٩٭٥ ٬ػػػؾا د٧ة٦ػػػة ٦ػػػة ٱؿٱػػػؽكف ا٣ٮوػػػٮؿ إ٣ٲػػػ٫، ٱؿٱػػػ -
ٹٱؤ٦٪ػػٮف ثػػة٣ض٨ كثػػأٹ كصػػٮد ٣٭ػػة، ثػػ٢ كٱعؿٚػػٮف ا٣عٞٲٞػػح ٦عػػةك٣ٲ٨ 

.. كٔ٪ػؽ٦ة !ػؽاع ا٣٪ةس ثأ٩٭ػة اٵمػجةح أك أركاح اٵ٦ػٮات ٧٠ػة ٱكػ٧ٮ٩٭ة
ُٚػػػ٨ ا٣ػػػجٕي ٣ؼػػػؽأ٭٥، ٔٮًػػػٮا ١ٚػػػؿة اٵمػػػجةح ثة٣ٌٛػػػةاٲٲ٨ ا٣ػػػؾٱ٨ 

 ..ٱن٤١ٮف د٭ؽٱؽا ٣٘ـك اٵرض

ث٧ػػة ٱٞٮ٣ػػ٫، ٚذؼ٤ػػٯ ٔػػ٨ ٩جؿدػػ٫ ا٣كػػةػؿة، ٹظػػِ ٱٮقػػٙ أف ا٧٣٭ػػؽم ٦ٞذ٪ػػٓ صػػؽا 
 :كقأ٫٣
ك٧٣ػػةذا ٱؿٱػػؽكف ٧َػػف ظٞٲٞػػح ا٣ضػػ٨؟! ٧٣ػػةذا ٱؿٱػػؽكف دعٮٱػػ٢ أ٩ْػػةر  -

ا٣٪ػػةس ٩عػػٮ ػُػػؿ ا٣٘ػػـك ا٣ٌٛػػةاٰ؟! ك٣٪ٛذػػؿض أ٩٭ػػ٥ ٱؿٱػػؽكف وػػؿؼ 
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أ٩ْػػػػةر ا٣ٕػػػػة٥٣ ٔػػػػ٨ ظٞٲٞػػػػح ا٣ضػػػػ٨، ٧٣ػػػػةذا ٱعػػػػةك٣ٮف إٝ٪ػػػػةٔ٭٥ ثٮصػػػػٮد 
 !٦ؼ٤ٮٝةت ػٲة٣ٲح أػؿل؟

  : أصةب ا٧٣٭ؽم
٥ أف ٩كػػجح ٠جٲػػؿة ٦ػػ٨ ُٝػػةع اٷٔػػٺـ ك مػػؿ٠ةت اٷ٩ذػػةج ٱضػػت أف د٤ٕػػ  -

ا٣كٲ٪٧ةاٲح ا٣ٕة٧٣ٲح دٞٓ دعخ ٩ٛػٮذ ٬ػؾق ا٧٣٪٧ْػةت، ٣ػؾ٣ٟ ٹ ٱػؽػؿكف 
 ٣٪ػػةسا ٹ ٱؿٱػؽكف أف ٱ١ذنػػٙ إ٩٭ػػ٥ ..ص٭ػؽا ٚػػٰ ا٣ذػؿكٱش ٣٭ةدػػ٫ اٵ١ٚػةر

ظٞٲٞػػح دٕػػة٤٦٭٥ ٦ػػٓ ا٣ضػػ٨ قػػؿ٥٬ ك٦ىػػؽر ٝػػٮد٭٥.. كٔ٪ػػؽ٦ة ٱىػػٮركف 
أٔؽاء، ٚؾ٣ٟ ١٣ٰ ٱٞذ٪ٓ ا٧٣ذ٤ٞػٰ ثػأف  ا٣ٌٛةاٲٲ٨ ٰٚ اٵٚٺـ ٤ٔٯ أ٩٭٥

ٔٺٝػح اٷ٩كػةف ٦ػٓ ام ٦ؼ٤ػٮؽ آػػػؿ ٬ػٰ ٔٺٝػح دعذ٧ػ٢ ا٣ٕػؽاكة ٚٞػػٍ، 
 ..٠ذؽثٲؿ كٝةاٰ ٧ُ٣ف أم مٰء ٝؽ ٱنٲؿ إ٣ٯ دٕةك٩٭٥ ٦ٓ ا٣ض٨

٠ػػةف دٛكػػٲؿ ا٧٣٭ػػؽم ٦نػػةث٭ة ١٤٣سٲػػؿ ٧٦ػػة كرد ٚػػٰ ا١٣ذػػت ا٣ذػػٰ دذعػػؽث ٔػػ٨ 
 :ا٧٣ؤا٦ؿة، ا٣نٰء ا٣ؾم دٕٚ٪ٰ ٤٣ؿد ٤ٔٲ٩٫ْؿٱح 

ػٺؿ ا٣ذٛكٲؿ ا٣ػؾم ٝؽ٦ذػ٫ ٣٪ػة أرل أ٩ػٟ ٦ػؤ٨٦ ث٪ْؿٱػح ا٧٣ػؤا٦ؿة..  ٨٦ -
٩ٛػػف اٵ١ٚػػةر ا٣ذػػٯ دػػ٥ ذ٠ؿ٬ػػة ٚػػٰ ا٣ٕؽٱػػؽ ٦ػػ٨ ا١٣ذػػت. ١٣ػػ٨ ٣ػػٮ ٚؿًػػ٪ة 
وػعح دػػ ٦ؿ ٦٪٧ْػػةت قػػؿٱح، ٧٣ػػةذا ٩ضػػؽ أقػػؿار٬ة كػُُ٭ػػة ٚػػٰ ا١٣ذػػت 
ك٤ٔٯ مػج١ةت اٵ٩ذؿ٩ػخ؟ أ٣ٲكػخ قػؿٱح؟! أّػ٨ أ٩٭ػة ٣ػٮ ٠ة٩ػخ ظٞٲٞٲػح 

 ..٣جٞٲخ َٰ ا١٣ذ٧ةف

  :ا٧٣٭ؽم ٦٪ٕٛٺ أصةب
 ..!د٥ دكؿٱج٭ة ٨٦ أٌٔةء قةثٞٲ٣٨ٞؽ  !إ٩٭ة ظٞٲٞٲح ،ث٤ٯ -

  : ٝةَٕذ٫ ٝةاٺ
إق٧ٓ ٱة وؽٱٰٞ، ٝؽ ٱٮاٜٚ ٠ٺ٦ٟ صـء ٨٦ ا٣عٞٲٞح.. ٨١٣ ا١٣سٲؿ ٧٦ة  -

ٝٲػػػ٢ ٔ٪٭ػػػة ٦عػػػي أ٠ةذٱػػػت.. كأّػػػ٨ أف ثإ١٦ػػػةف ا٣نػػػؿٱٙ إثػػػؿا٬ٲ٥ أف 
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ؿ ٦ػ٪٭٥ ٱٛٲؽ٩ة ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٮًٮعز ٚ٭ٮ ٱذٕة٦ػ٢ ٦ػٓ ا٣ضػ٨، كٱ٤٧ػٟ ا١٣سٲػ
 ..دعخ إ٦ؿد٫

 : قأ٣٪ٰ ٱٮقٙ ٦كذٛكؿا
ك ٠ٲػػػػٙ ٱكػػػػذُٲٓ صػػػػ٨ ا٣نػػػػؿٱٙ إثػػػػؿا٬ٲ٥ ٦ٕؿٚػػػػح ػجةٱػػػػة ا٧٣٪٧ْػػػػةت  -

 ا٣كؿٱح؟
ا٣ضػػػ٨ ا٣ٞػػػةدر ٤ٔػػػٯ اٝذٛػػػةء أػجػػػةر ا٣كػػػ٧ةء كا٣ذضكػػػف ٤ٔػػػٯ أظةدٱػػػر  -

 .قذٕٺـ ٨ٔ أػجةر ٬ؾق ا٧٣٪٧ْةتٹا٧٣ٺا١ح، ٨٣ ٱىٕت ٤ٔٲ٫ ا
ٱػػح أف ا٧٣ٺا١ػػح أصػػ٢ ٱػػة أظ٧ػػؽ، وػػؽٝخز ٣ٞػػؽ ٝػػؿأت ٚػػٰ اٵظةدٱػػر ا٣٪جٮ -

 ..ٱٞؾٚٮف ا٣ض٨ ا٣ؾٱ٨ ٱذضككٮف ٤ٔٯ أػجةر ا٣ك٧ةء ثة٣ن٭ت
ٔؽا ٨ٔ اٵظةدٱر ا٣٪جٮٱػح، اٳٱذػةف ا٣سة٦٪ػح كا٣ذةقػٕح ٦ػ٨ قػٮرة ا٣ضػ٨  -

دنٲؿاف إ٣ٯ ذ٣ٟ ٤ٔػٯ ٣كػةف ا٣ضػ٨ أ٩ٛكػ٭٥ ٔ٪ػؽ٦ة ٝػة٣ٮا :   كإ٩ػة ٧٣كػ٪ة 
ا٣ك٧ةء ٚٮصؽ٩ة٬ة ٤٦بخ ظؿقة مؽٱؽا كم٭جة كإ٩ة ٠٪ة ٩ٕٞؽ ٦٪٭ة ٦ٞةٔؽ 

 ٤٣ك٧ٓ ٨٧ٚ ٱكذ٧ٓ اٳف ٱضؽ ٫٣ م٭ةثة روؽا(

 : ظٲ٪٭ة ًؿب ا٧٣٭ؽم ٠ٛٲ٫ ثجٌٕ٭٧ة ٦ذع٧كة، ز٥ وةح ثة٣ٞٮؿ دكف أف ٱنٕؿ
اٳف وؿت ٤ٔػٯ ٱٞػٲ٨ ثػأف ا٣نػؿٱٙ إثػؿا٬ٲ٥ قػٲٛٲؽ٩ٰ ثنػٰء صؽٱػؽ   -

 !ثؼىٮص ٩ْؿٱح ا٧٣ؤا٦ؿة

 : ٤َجخ ٨٦ ٔـكز وت ٠أس أػؿل ٨٦ ا٣نةم.. ز٥ أ٠ؽت ٠ٺـ ا٧٣٭ؽم ٝةاٺ
ٲؽ٩ةز ٚ٭ٮ ٥٤٦ ث٭ؾق ا٣ضٮا٩ت ا٣ؼٛٲح أ٠سؿ ٦ػ٨ ا١٣ذػةب ا٣ػؾٱ٨ أص٢ قٲٛ  -

 !دٞؿأ ٣٭٥.. ٬ؾا إف ٠ة٩خ ٬٪ةؾ ٦٪٧ْةت أوٺ
 !٣ُة٧٣ة أردت أف أقأ٣ٟ قؤاٹ ٱة أظ٧ؽ -
 .د٢ٌٛ  -
 !٨٧٦ د٥٤ٕ ا٣نؿٱٙ ٥٤ٔ ا٣كٲ٧ٲةء؟  -
 ..د٤ٟ ظ١ةٱح أػؿل  -
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ٹ ثأس، ٥ٝ ثكؿد٬ة ٤ٔٲ٪ة ١ٚؤكس ا٣نةم ا٧٣٪ٕ٪ٕح ٬ةد٫ دىٰٛ ا٣ؾ٨٬،  -
 ..ا٧٣ـاج ٹقذٞجةؿ ٤ٕ٦ٮ٦ةت صؽٱؽة كدعك٨

٩ْػػػؿت إ٣ػػػٯ ٱٮقػػػٙ كٔػػػـكز ا٣ػػػؾٱ٨ أثػػػؽكا ثػػػؽكر٥٬ ا٬ذ٧ة٦ػػػة ٣كػػػ٧ةع ٝىػػػح 
ا٣نؿٱٙ، كرمٛخ رمٛح ٨٦ ٠أقٰ ٦كذ٤ؾا ٥َٕ ا٣نةم كا٣عؽٱر ٦ٕة.. ٝج٢ أف 

 :أمؿع ٰٚ ا٣كؿد ٝةاٺ
٠ػػػةف ا٣نػػػؿٱٙ اثػػػؿا٬ٲ٥ كٝذػػػؾاؾ َة٣جػػػة ٚػػػٰ إظػػػؽل ا٧٣ػػػؽارس ا٣ٕذٲٞػػػح  -

نػػؿٔٲح.. ك٧٠ػػة ظ١ػػٯ ٣ػػٰ ث٪ٛكػػ٫، ٠ػػةف ظٲ٪٭ػػة ٣ذ٤ٕػػٲ٥ ا٣ٞػػؿآف كا٤ٕ٣ػػٮـ ا٣
ٰٚ ا٣ٕنؿٱ٨ ٦ػ٨ ٧ٔػؿق، كثة٣ذعؽٱػؽ ٝجػ٢ ٦ٮٔػؽ ػذ٧ذػ٫ ا٣سة٣سػح ٤٣ٞػؿآف 
ا١٣ؿٱ٥.. ك٣ٸمةرة ٧ٚؽارس ا٣ٞؿآف ٬٪ػة دػٮٚؿ ا٧٣أ٠ػ٢ كا٧٣جٲػخ ٣ُٺث٭ػة 
كدؼىػػه ٗؿٚػػح ١٣ػػ٢ كاظػػؽ ٦ػػ٪٭٥. ١ٚة٩ػػخ ٗؿٚػػح ا٣نػػؿٱٙ اٵثٕػػؽ ٚػػٰ 

آذا٩ػ٫ ٤٣ىػٺة، قػٲ٧ة  ا٣ض٪ةحز ٧٦ة ٱىٕت ٤ٔٲ٫ قػ٧ةع د٭٤ٲػ٢ ا٧٣ػؤذف ك
كأف ا٧٣٪ج٭ػػةت ك١٦جػػؿات ا٣ىػػٮت ٣ػػ٥ د١ػػ٨ ٦ذػػٮٚؿة ثة٧٣ؽرقػػح كٝذ٭ػػة، 
إًةٚح إ٣ٯ ٩ٮـ ا٣نؿٱٙ ا٣سٞٲػ٢ز ٧٦ػة ٠ػةف ٱٛػٮت ٤ٔٲػ٫ ظٌػٮر دركس 
٦ػػػة ٝجػػػ٢ ا٣ٛضػػػؿ كوػػػٺة ا٣ىػػػجط ٦ػػػٓ ا٣ض٧ةٔػػػح كٱعؿ٦ػػػ٫ ٦ػػػ٨ كصجةدػػػ٫ 
ا٣ٲٮ٦ٲػػػػحز ٧ٔػػػػٺ ثة٣ٞػػػػة٩ٮف ا٣ػػػػؽاػ٤ٰ ٧٤٣ؽرقػػػػح ا٣ػػػػؾم ٱعػػػػؿـ ا٣ُة٣ػػػػت 

ة ا٣ٛضػػؿ ٦ػػ٨ ا٣ُٕػػةـ ٣ٲػػٮـ ٠ة٦ػػ٢.. ٚعػػؽث أف ٚػػٮت ا٧٣ذؼ٤ػػٙ ٔػػ٨ وػػٺ
ا٣نػػؿٱٙ وػػٺة ا٣ىػػجط ٦ػػؿدٲ٨ ٦ذذػػة٣ٲذٲ٨، ٣ٲضجػػؿق ا٣ضػػٮع ٤ٔػػٯ قػػ٭ؿ 
٣ٲ٤ػح ا٣ٲػٮـ ا٣سة٣ػر ٠ة٤٦ػح ػنػػٲح أف ٱٛػٮت ٤ٔٲػ٫ ا٣٪ػٮـ ظٌػٮر ا٣ىػػٺة 
ك٦ة ٱ٪ذش ٔ٪٫ ٦ػ٨ ظؿ٦ػةف ٤٣ُٕػةـ.. كٔ٪ػؽ٦ة ٠ػةف ٦كػذ٤ٞٲة ٚػٰ ٚؿامػ٫ 

٤ٮًػػػٮء، ٚػػػ٪٭ي قػػػ٧ٓ ظؿ٠ػػػح كص٤جػػػح دىػػػؽر ٦ػػػ٨ ا١٧٣ػػػةف ا٧٣ؼىػػػه ٣
١٣٪٫ قػ٧ٓ ا٤ُ٣جػح  !كاردؽل ص٤جةث٫ ٦كؿٔة ثن٧ٕذ٫ إ٣ٲ٫.. ٥٣ ٱضؽ أظؽا

ك٥٬ ٱذ٤ٮف ا٣ٞؿآف ٰٚ ظضؿة ا٣ػؽرس!!.. دٕضػت ٦ػ٨ ذ٣ػٟز إذ ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ 
٨٦ ا٧٣ٕذةد أف ٱكذٲِٞ ا٤ُ٣جح كٱجؽؤكا ثة٣ٞؿاءة ٰٚ ذ٣ٟ ا٣ذٮٝٲػخ!.. 
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ثة٣ؿ٥ٗ ٨٦ ذ٣ٟ، م١ٟ ٰٚ ٩ٛكػ٫، كدٮًػأ ٦كػؿٔة ٤٣عضػؿة ظٲػر ٱٞػؿأ 
ب.. كٝجػػ٢ أف ٱػػؽػ٢، أقػػؽؿ ٤ٝ٪كػػٮد٫ كأػٛػػٯ كص٭ػػ٫ ػنػػٲح أف ا٣ُػػٺ

ٱٮثؼ٫ ا٣ٛٞٲ٫ ٤ٔٯ دػأػؿق، زػ٥ اػذػةر ١٦ة٩ػ٫ ٝػؿب ا٣جػةب، كص٤ػف دكف 
أف ٱ٤ٰٞ ثةٹ ٤ُ٤٣جح.. ا٣ذٛخ إ٣ٯ ا٣ُة٣ت ا٣ؾم ٱض٤ف ٨ٔ ٱ٧ٲ٪٫ قةاٺ: 

كصػػ٥ كٚة٣ذٛػػخ إ٣ٲػػ٫ ا٣ُة٣ػػت دكف أف ٱ٪ُػػٜ،  "٦ذػػٯ ثػػؽأد٥ ا٣عىػػح؟"
أف ٦ٺ٦ط ا٣ُة٣ت دذ٘ٲؿ ثٮزٲؿة ٦ؼٲٛح  ا٣نؿٱٙ ٰٚ ١٦ة٫٩ ٔ٪ؽ٦ة رأل

زػػ٥ ا٣ذٛػػخ ا٣نػػؿٱٙ ٦ػػؾٔٮرا إ٣ػػٯ ا٣ُة٣ػػت  !ٹ دسجػػخ ٤ٔػػٯ مػػ٢١ ٦عػػؽد
اٳػػػؿ، ١ٚة٩ػػخ ا٣ؽ٬نػػح أ٠جػػؿ ظػػٲ٨ ا٣ذٛػػخ ا٣ُة٣ػػت ا٣سػػة٩ٰ ثٮصػػ٫ ثٮ٦ػػح 

٣ٲكػػػٍٞ ا٣نػػػؿٱٙ ٦٘نػػػٲة ٤ٔٲػػػ٫ ٦ػػػ٨ ٬ػػػٮؿ  !د٤ٕٮ٬ػػػة أذ٩ػػػةف َٮٱ٤ذػػػةف
ٱؽق ٤ٔٯ  ا٣ىؽ٦ح.. ٔ٪ؽ٦ة اقذٕةد كٔٲ٫، ٠ةف ٰٚ ٗؿٚذ٫ كا٣ٛٞٲ٫ ٱٌٓ

وؽرق ٱذ٤ٮ آٱةت ٨٦ ا٣ٞؿآف كظٮ٫٣ ص٧ةٔح ٨٦ ا٣ُٺب ٱع٤٧ٞػٮف ٚػٰ 
ذ٬ٮؿ.. ٠ةف ٤ٝج٫ ٱؼٜٛ ثٞٮة ك٠ةف صجٲ٪٫ ٱُٞػؿ ٔؿٝػة، ٝجػ٢ أف ٱ٭ػؽئ 
ا٣ٛٞٲ٫ ٨٦ رك٫ٔ كٱ٫٧٤١ ث٤٭ضح دض٧ٓ ثٲ٨ ا٤٣ُٙ كا٣ىؿا٦ح: "٦ة ا٣ؾم 
صةء ثٟ إ٣ٯ ظضؿة ا٣ؽرس ٰٚ ٦٪ذىٙ ا٤٣ٲ٢؟! أ٥٣ ٱٕٲ٪ٮا ٣ٟ أكٝةت 

ٔ٪ػػؽ ا٩ؼؿاَػػٟ ٚػػٰ ا٧٣ؽرقػػح؟!".. كصػػ٥ ا٣نػػؿٱٙ ٔػػةصـا ٔػػ٨ ا٣ؽراقػػح 
ا٣٪ُػٜ، إ٣ػػٯ أف أػجػػؿق ا٣ٛٞٲػ٫ ثػػأف ا٣ٞػػٮـ ا٣ػػؾٱ٨ قػججٮا ٣ػػ٫ ا٣ػػؾٔؿ، ٠ػػة٩ٮا 
َٺث٫ ٨٦ ا٣ض٨ ا٧٣ك٧٤ٲ٨، كأ٫٩ ٱٞٮـ ثذؽرٱك٭٥ ٣ٲٺ ٦ٮازاة ٦ٓ ا٣جنؿ 
ا٣ؾٱ٨ ٱؽرقٮف ٩٭ةرا.. ٣ػ٥ ٱ٘ػةدر ا٣نػؿٱٙ ٗؿٚذػ٫ ذ٣ػٟ ا٣ٲػٮـ ٦ػ٨ مػؽة 

را٩٭ة ٣ٲٮ٦ٲ٨ ٠ة٤٦ٲ٨، ٝج٢ أف ٱٞؿر ثٕؽ ذ٣ٟ ا٣ىؽ٦ح، ك٢ّ ظجٲف صؽ
دػػؿؾ ا٧٣ؽرقػػح كٱؼذػػةر ا٣ػػؽػٮؿ إ٣ػػٯ ٔػػة٥٣ ا٣ضػػ٨ كاٷَػػٺع ٤ٔػػٯ أدؽ 
أقػػؿارق.. ١ٚػػةف ٣ػػ٫ ذ٣ػػٟ ٔ٪ػػؽ٦ة ٝىػػؽ ثٕػػي ا٣ؿكظػػة٩ٲٲ٨ ا٣ػػؾٱ٨ ٧٤ٔػػٮق 
أوٮؿ ا٣كٲ٧ٲةءز ٣ٲىجط ثؽكرق ػجٲؿا ث٭ػة ثٕػؽ قػ٪ٮات ٦ػ٨ ا٧٧٣ةرقػح، 

ٚػػٟ ا٣كػػعؿ ٔػػ٨  كٱىػػجط ٣ػػ٫ أٔػػٮاف كػػػؽاـ ٦ػػ٨ ا٣ضػػ٨ ٱكػػةٔؽك٫٩ ٚػػٰ
ا٧٣ذٌؿرٱ٨، كَؿد ا٣ضػ٨ ٔػ٨ اٵمػؼةص ا٧٧٣كٮقػٲ٨، كأظٲة٩ػة أػػؿل 
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ٰٚ اقذؼؿاج ا٣ؽٚةا٨ كا١٣٪ٮز.. إٹ أف ا٣نػؿٱٙ ٱْػ٢ مؼىػٲح ٦سٲػؿة 
٤٣ضػػؽؿ، ٚػػإ٣ٯ صة٩ػػت ا٣ػػؾٱ٨ ٱػػؿكف ٚٲػػ٫ رصػػٺ َٲجػػة وػػة٣عة، ٬٪ػػةؾ ٚبػػح 

 !ٹ أ٢ٝ كٹ أ٠سؿ أػؿل دٕذجؿق دصةٹ

٨١٣ ا٧٣٭ؽم ٝة٫َٕ ٦ػ٨ مػؽة ظ٧ةقػ٫ ٔ٪ؽ٦ة أ٩٭ٲخ ظؽٱسٰ ٥٬ ٱٮقٙ ثة١٣ٺـ، 
 :٧٤٣ٮًٮع دكف أف ٱنٕؿ

قػػجعةف هللا! ٧٤٠ػػة ظ١ٲػػخ ٣ػػٰ ٔػػ٨ ا٣نػػؿٱٙ اثػػؿا٬ٲ٥ ازددت ٱٞٲ٪ػػة أ٩ػػ٫   -
.. ١٣ػ٨ ٦ػػ٨ ٱ١ػٮف ا٣ٛٞٲػػ٫ ا٣ػؾم ٠ػػةف ٱؽرقػػ٫ !ا٣نػؼه ا٣ػػؾم أثعػر ٔ٪ػػ٫

 .. !كٱؽرس ا٣ض٨؟! إف أ٦ؿق ٦سٲؿ ٣ٸ٬ذ٧ةـ

٫.. زػ٥ أصجذػ٫ ًع١خ ٨٦ قؤا٫٣ ثٕػؽ٦ة دٮٕٝػخ أف ٌٚػٮ٫٣ قػٲؽ٫ٕٚ إ٣ػٯ َؿظػ
 :ٝةاٺ
ٔػة٥٣ كرع ظجػةق  ..ا٧٣ةاػح قػ٪ح ٱذٕؽل ٧ٔػؿقٱؽٔٯ ا٣عةج ٔجؽ ا١٣ؿٱ٥، ك -

هللا ث٭ٲجح ٦٪ُٕٞح ا٣٪ْٲػؿ، ا٣ض٧ٲػٓ ٱعجػ٫ كٱذعػؽث ٔػ٨ ٧٤ٔػ٫ كدٞػٮاق، 
كٱذٛٞػػٮف ٤ٔػػٯ أ٩ػػ٫ ك٣ػػٰ ٦ػػ٨ أك٣ٲػػةء هللا ا٣ىػػة٣عٲ٨ ا٣ػػؾٱ٨ أ٠ػػؿ٦٭٥ هللا 

 ..ثؼٮارؽ ا٣ٕةدات

 :ٔٞت ٝةاٺكمؿع وؽر ٱٮقٙ ثةٹ٬ذـاز ٨٦ ا٣ٌعٟ، 
٢٬ دٞىؽ ثؼٮارؽ ا٣ٕةدات ا٣ُٲؿاف ٰٚ ا٣٭ٮاء، كا٧٣نٰ ٤ٔػٯ ا٧٣ػةء؟!  -

 ..!وؽٝة ٹ أؤ٨٦ ث٭ةد٫ ا٣ؼؿاٚةت

اثذك٧خ ظٲ٨ رأٱخ ٰٚ ٱٮقٙ د٣ٲٺ ٝٮٱة ٤ٔٯ وؽؽ ٦ٞٮ٣ح ا٣ٌعٟ ا٣ؾم 
 :ٱ٪ذش ٨ٔ ا٣ض٭٢ ثةٵمٲةء.. ز٥ قأ٣ذ٫ ٦كذٛكؿا

 !٦ة ا٣ؾم ٱؽٕٟٚ ٷ١٩ةر ٬ؾق ا٧٣كأ٣ح؟  -

 :جٲ٫ ك٬ٮ ٱذ٪ةكؿ ظجةت ا٤٣ٮزأصةب رإٚة ظةص
 ..!ا٧٣ٕضـات دؼه اٵ٩جٲةء دكف ٗٲؿ٥٬ -



 

70 

 
 

  :رددت ٤ٔٯ ٱٮقٙك٥٬ ا٧٣٭ؽم ثة١٣ٺـ، ١٣٪٪ٰ أمؿت ٤ٔٲ٫ ثةٹ٩ذْةر.. 
ٝٮ٣ػػٟ أ٩٭ػػة ٗٲػػؿ ١٧٦٪ػػح دعضٲػػؿ ٠جٲػػؿ ٤ٔػػٯ هللا، أ٩كػػٲخ أ٩ػػ٫ ٤ٔػػٯ ٠ػػ٢  -

مػػٰء ٝػػؽٱؿ؟! كأ٩ػػ٫ إذا أراد مػػٲبة إ٧٩ػػة ٱٞػػٮؿ ٣ػػ٫ ٠ػػ٨ ٚٲ١ػػٮف، ػػػٮارؽ 
٦ٕضػػـات ٣ػػؽل اٵ٩جٲػػةء وػػ٤ٮات هللا ٤ٔػػٲ٭٥، كدكػػ٧ٯ ا٣ٕػػةدات دكػػ٧ٯ 

٠ؿا٦ةت ٔ٪ؽ اٵك٣ٲةء.. ٧ٚؿٱ٥ ا٣ٕؾراء ٥٣ د٨١ ٨٦ اٵ٩جٲةء كأكظػٯ هللا 
٦٪٭ػة ا٣ؿَػت رٗػ٥ ٱجكػ٭ة. كٔ٪ػؽ٦ة  خػػػػػدكةُٝك حػػػػإ٣ٲ٭ة ث٭ـ صؾع ا٣٪ؼ٤

٠ػػػةف ا٣٪جػػػٰ ز٠ؿٱػػػةء ٱػػػؽػ٢ ٤ٔٲ٭ػػػة ا٧٣عػػػؿاب، ٠ػػػةف ٱضػػػؽ ٔ٪ػػػؽ٬ة ٚة٠٭ػػػح 
ا٣ىٲٙ ٰٚ ا٣نػذةء.. أًػٙ إ٣ٲ٭ػة أوػعةب  ا٣نذةء ٰٚ ا٣ىٲٙ، كٚة٠٭ح

ا١٣٭ٙ ا٣ؾٱ٨ أ٦ػةد٭٥ هللا زٺز٧بػح قػ٪ح كدكػٕح قػ٪ٮات، زػ٥ ثٕػس٭٥ ٦ػ٨ 
صؽٱػػؽ ٠ؿا٦ػػح ٣٭ػػ٥.. كإف ٠٪ػػػخ دذٕضػػت ٦ػػ٨ ا٣ُٲػػػؿاف ٚػػٰ ا٣٭ػػٮاء ٧ٚػػػة 

ٚػػٰ  ٝٮ٣ػػٟ ٚػػٰ كزٱػػؿ قػػ٤ٲ٧ةف ا٣ػػؾم أظٌػػؿ ٔػػؿش ث٤ٞػػٲف ٦ػػ٨ ا٣ػػٲ٨٧
 !؟ر٦نح ٔٲ٨

 : ٤ٜٔ ا٧٣٭ؽم ٝةاٺز٥ 
٧ػػػة ٤ٝذػػػ٫ ٤٣ذػػػٮ، كأكد أف أًػػػٲٙ ثػػػأف ٤٣ىػػػعةثح أدٛػػػٜ ٦ٕػػػٟ ٱػػػة أظ٧ػػػؽ ٚٲ -

كا٣ذةثٕٲ٨ أٱٌة ٠ؿا٦ةت، ٦٪٭٥ ٧ٔؿ ث٨ ا٣ؼُةب ا٣ػؾم ٠ة٩ػخ ا٣نػٲةَٲ٨ 
دٛػػػؿ ٦٪ػػػ٫ كد٭ػػػةب ٦ٺٝةدػػػ٫، كٔس٧ػػػةف ثػػػ٨ ٔٛػػػةف ا٣ػػػؾم دكػػػذعٲٰ ٦٪ػػػ٫ 
ا٧٣ٺا١ح، ك٤ٰٔ ث٨ أثٰ َة٣ت ا٣ؾم رٚٓ ٱٮـ ٦ٕؿ٠ح ػٲجؿ ثةب ا٣عىػ٨ 

ا١ػػػح دكػػػ٥٤ ٤ٔٲػػػ٫، ثٲػػػؽ كاظػػػؽة، ك٧ٔػػػؿاف ثػػػ٨ ظىػػػٲ٨ ا٣ػػػؾم ٠ة٩ػػػخ ا٧٣ٺ
كػجةب ث٨ ٔؽم ا٣ؾم أقػؿق ا٧٣نػؿ٠ٮف ث١٧ػح ك٠ػةف ٱػؤدٯ ثٕ٪ػت ٱأ٤٠ػ٫ 
ك٣ٲف ث١٧ح ٔ٪جح كاظؽة، كأذ٠ؿ ٠ػؾ٣ٟ أـ أٱ٧ػ٨ ا٣ذػٰ ػؿصػخ ٦٭ػةصؿة 
ك٣ٲف ٦ٕ٭ة زاد كٹ ٦ةء ك ٠ةدت أف د٧ٮت ٨٦ ا٣ُٕػل ٣ػٮٹ أف قػ٧ٕخ 

 .. ظكة ٤ٔٯ رأق٭ة ٚؿٕٚذ٫ ٣ذضؽ د٣ٮا ٤ٕ٦ٞة ٚنؿثخ ٦٪٫ ظذٯ ركٱخ
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ٮقٙ دكف أف ٱ٪ػجف ث٧٤١ػح، كدكف أف أ٤ٔػ٥ ٦ػة إف ٠ة٩ػخ اثذكػة٦ذ٫ اثذك٥ ٱ
 :د٤ٟ اٝذ٪ةٔة ثؿدكد٩ة أـ ١٦ةثؿة كد٧ك١ة ثؿأٱ٫.. ز٥ قأ٣ذ٫ ٦كذؽر٠ة

ٔ٪ػػػؽ٦ة أ٩٭ٲػػػخ قػػػؿد ظ١ةٱػػػح ا٣نػػػؿٱٙ ٦ػػػٓ ا٣ضػػػ٨، أردت أف دػػػذ٥٤١ ١٣ػػػ٨  -
ا٧٣٭ؽم ٝةَٕٟ.. أ٠٪ػخ دػٮد اٹقذٛكػةر؟ أـ أ٩ػٟ مػ١١خ ٚػٰ ظٞٲٞذ٭ػة 

 ..ج ٔجؽ ا١٣ؿٱ٥؟٧٠ة م١١خ ٰٚ ٠ؿا٦ةت ا٣عة

 : أصةث٪ٰ
ٹ، ٥٣ أ٨٠ أكد اٹقذٛكػةر.. ك٣ػ٥ أمػ١ٟ ٚػٰ ظٞٲٞػح ٝىػح ا٣نػؿٱٙ ٦ػٓ   -

ا٣ضػػػ٨، ثػػػ٢ ٤ٔػػػٯ ا١ٕ٣ػػػف ٦ػػػ٨ ذ٣ػػػٟ د٧ة٦ػػػة.. ٣ٞػػػؽ ٔنػػػخ ثػػػؽكرم ٝىىػػػة 
 ..٦ؿٔجح ٦ٓ ٬ؾق ا١٣ةا٪ةت، ك٬ؾا ٦ة أردت إػجةر٥٠ ث٫ ٝج٢ ٤ٝٲ٢

ٜ أردت أف أقذٛكػػػؿق.. إٹ أف مػػػ٘ٙ ا٧٣٭ػػػؽم ا٧٣ٕذػػػةد كظجػػػ٫ ١٣ػػػ٢ ٦ػػػة ٱذ٤ٕػػػ
 :ثة٣ٕٮا٥٣ اٵػؿل ظةؿ دكف ذ٣ٟ ٔ٪ؽ٦ة قجٞ٪ٰ ٣كؤاؿ ٱٮقٙ

ك٧٣ةذا آزؿت ا٣ىػ٧خ، ك٣ػ٥ دؼجؿ٩ػة ث٭ػة ٔ٪ػؽ٦ة ٠٪ػة ٩٪ػةٝل ٝىػه ا٣ضػ٨  -
 !ٰٚ ا٣عة٤ٚح؟

٠٪خ قأكثغ ا٧٣٭ؽم ٤ٔٯ ٦ٞةَٕةد٫ ا٧٣ذ١ؿرة كٔؽـ ا٣ذـا٫٦ ثػ داب ا٣عػٮار، 
١٣٪٪ٰ دؿ٠خ ذ٣ٟ ٔ٪ؽ٦ة ٹظْخ أف قػؤا٫٣ ٚػٰ ٦ع٤ػ٫.. ٝجػ٢ أف ٱضٲجػ٫ ٱٮقػٙ 

   :ٝةاٺ
ٔ٪ػػػػؽ٦ة ٝىىػػػػخ ٵوػػػػؽٝةاٰ ٦ػػػػة كٝػػػػٓ ٣ػػػػٰ ٦ػػػػٓ ا٣ضػػػػ٨، قػػػػؼؿكا ٦٪ػػػػٰ   -

.. كث٪ػػةء ٤ٔػػٯ إ١٩ػػةر٥٬ ٤ٔػػٰز ٝػػؿرت أف أظػػذِٛ ث٧ػػة ٔةٱنػػذ٫ !ك٠ػػؾثٮ٩ٰ
٤٣كػػؼؿٱح.. ١٣ػػ٨،  ا٣٪ٛكػػٰ، كأف ٹ أػجػػؿ ثػػ٫ أظػػؽا دٛةدٱػػة ٣ٸظػػؿاج كدرء

  ..ث٧ة أ٩ٟ دٕنٜ ق٧ةع ٬ؾق ا٣٘ؿاات ٱة٦٭ؽم ٚكأٝى٭ة ٤ٔٲٟ

 :قذ٪ؽ ٤ٔٯ ا٣عةاٍ ٝةاٺكا ،قةدةكدأثٍ ك ،ز٥ د٪ع٪ط ٱٮقٙ
ٔنخ أك٣ٯ ظ١ةٱةدٰ ٦ٓ ا٣ض٨ ٔ٪ػؽ٦ة ٠٪ػخ ٚػٰ قػ٨ ا٣ؼة٦كػح. أدػؾ٠ؿ   -

دٛةوػػٲ٤٭ة ثٮًػػٮح ك٠أ٩٭ػػة ظػػؽزخ ثػػةٵ٦ف.. ٠ػػةف ا٣ٛىػػ٢ مػػذةء كا٣جػػؿد 
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ٝةرقة، ك٠٪ة ٱٮ٦٭ة ٩عٌؿ ٔؿقة ٰٚ أظػؽل ٝػؿل كرزازات.. ٠ػةف ا٣جٲػخ 
زٱش ٧٦ذ٤بػػػػة ٔػػػػ٨ آػػػػػؿق، ك٠ة٩ػػػػخ ا٣٪كػػػػةء دؿٝىػػػػ٨ ٤ٔػػػػٯ أ٩٘ػػػػةـ اٵ٬ػػػػة

اٵ٦ةزٱ٘ٲح ا٣ذٰ ٠ة٩خ دك٧ٓ ٤ٔػٯ ثٕػؽ ٦كػةٚح ٠جٲػؿة ٦ػ٨ ا٣جٲػخ.. أذ٠ػؿ 
أ٩٪ػػٰ اػذجػػأت كراء مػػضؿة ٦عػػةكٹ أف أدػػٮارل ٔػػ٨ أ٩ْػػةر وػػجٰ أ٣ٕػػت 
٫ٕ٦ ا٧٘٣ٲٌح، ٝج٢ أف أ٧٣ط صؿكا أقٮدا و٘ٲؿا ٱٞٙ ثٞؿثٰ.. صؾثذ٪ٰ 
٬ٲأد٫ ا٣ى٘ٲؿة ا٣ض٧ٲ٤ح، ز٥ ا٩ع٪ٲخ كأػؾد٫ ٰٚ ظٌ٪ٰ أ٦كػط ٚػؿكق 

ٚػػػٰ د٤ػػٟ ا٤٣عْػػح قػػ٧ٕخ كٝػػٓ ػُػػػٮات  ..ت ا٧٣ُػػؿا٧٣ج٤ػػ٢ ٦ػػ٨ ُٝػػؿا
ػػخ  دٞذػػؿبز ٚ ٛى ٵ٩ػػؽ٬ل ث٧ض٧ٮٔػػح أرصػػ٢ دػػؽ٩ٮ ٦٪ػػٰ!.. ٠ة٩ػػخ ٔجػػةرة  ة٣ذ

ٔػػػ٨ قػػػٲٞةف آد٦ٲػػػح َٮٱ٤ػػػح ثأٝػػػؽاـ ٠أًػػػٺؼ ا٣ع٧ٲػػػؿز أوػػػجخ ثة٣ػػػؾٔؿ 
ا٣نؽٱؽ، كدؿ٠خ ا٤١٣ت ا٣ى٘ٲؿ ٨٦ ٱؽم، ز٥ ر٠ٌخ ث٢١ ٦ة أكدٲذ٫ ٨٦ 

ٝػٙ ٔػ٨ ا٣ػؿ٠ي إ٣ػٯ ٝٮة ك٤ٝجٰ ٱ١ةد ٱ٪ٛضؿ ٦ػ٨ مػؽة ا٣ؿٔػت.. ٣ػ٥ أدٮ
.. قػػػأ٣ذ٪ٰ ٔػػػ٨ قػػػجت ةؿدضٛػػػ٦أف أ٣ٞٲػػػخ ث٪ٛكػػػٰ ٚػػػٰ ظٌػػػ٨ كا٣ػػػؽدٰ 

اوػػػٛؿار ٣ػػػٮ٩ٰ، كظ١ٲػػػخ ٣٭ػػػة ٦ػػػة كٝػػػٓز ٚ٭ػػػؽأت ٦ػػػ٨ ركٔػػػٰ زػػػ٥ ٔػػػةدت 
٣ذ٪ؼػػؿط ٚػػٰ ا٣٘٪ػػةء دكف أف دىػػؽٝ٪ٰ.. أ٦ػػة ا٧٣ػػؿة ا٣سة٩ٲػػح ا٣ذػػٰ رأٱػػخ 
ٚٲ٭ة ا٣ض٨ ٚٞؽ ٠ة٩خ ٦ؼذ٤ٛح ٤٠ٲػة ٔػ٨ اٵك٣ػٯ، ككٕٝػخ أظػؽاز٭ة أز٪ػةء 

ظ٤ح اٷٔؽادٱح ٝج٢ كٚةة صػؽم رظ٧ػ٫ هللا ثأمػ٭ؿ ٤ٝٲ٤ػح.. دراقذٰ ثة٧٣ؿ
٧ة امذؽ ث٫ ا٧٣ؿض كقٍٞ َػؿٱط ا٣ٛػؿاشز ٠٪ػخ ٤٦ـ٦ػة ثػة٣ذؿدد ٤ٔػٯ ٤ٚ

 ،عة٣ذػ٫ ا٣ىػػعٲح٣ ٦ذةثٕػػحن اٵَجػةء كا٣ىػٲؽ٣ٲةت ٚػػٰ ّػ٢ ٗٲػػةب كا٣ػؽم، 
 زك١٣ٰ أص٤ػت ا٣ػؽكاء ..ٝذ٪ةء اٵدكٱح ا٣ذٰ دٮوٙ ٫٣ ٨٦ ظٲ٨ ٳػؿٹك

ٚح دٞػػةرب ا٣ٕنػػؿ ٠ٲ٤ػػٮ٦ذؿات ١٣ػػٰ أوػػ٢ ٠٪ػػخ ٦ضجػػؿا ٤ٔػػٯ ا٣كػػٲؿ ٧٣كػػة
إ٣ٯ أٝؿب وٲؽ٣ٲح ٨٦ ا٣ٞؿٱح. ك٬ػؾا ٦ػة ظىػ٢ ٚػٰ ذ٣ػٟ ا٣ٲػٮـ ا٣ػؾم ٹ 

ػؿصػػػخ ٝجػػػ٢ آذاف ٱ٪كػػػٯ.. ٚجٕػػػؽ٦ة ٤َجػػػخ ٦٪ػػػٰ أ٦ػػػٰ ص٤ػػػت ا٣ػػػؽكاء، 
.. اٝذ٪ٲػخ ا٣ػؽكاء ٦ػ٨ ا٣ٕىؿ ث٤ٞٲ٢، ككو٤خ إ٣ٯ كص٭ذػٯ ٔ٪ػؽ ا٣٘ػؿكب

٢ ا٧ٞ٧٣ػؿ.. ت َؿٱٜ ا٣ٕٮدة إ٣ػٯ ا٣جٲػخ ٚػٰ ذ٣ػٟ ا٤٣ٲػؾا٣ىٲؽ٣ٲح، ز٥ أػ
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أ٩ػ٫ ٣ػ٥ ٱنػٛٓ ٣ػٰ  ثٲػؽ٠٪خ أظ٢٧ ٦ىجةظة أقذٌٰء ث٫ ػػٺؿ ا٧٣كػٲؿ، 
ؽار ٝػؽٱ٥ ػػػػػص ٚةقذ٪ػػػػػػؽت إ٣ػػػػٯظػٲ٨ اوػُؽ٦خ ثعضػؿ أوػةب ٝػؽ٦ٰز 

٤ٔػػػٯ ا٣ُؿٱػػػٜ. كثكػػػجت اٵ٣ػػػ٥ز ٣ػػػ٥ أ٦ٕػػػ٨ ا٣٪ْػػػؿ إ٣ػػػٯ ا٣ضػػػؽار كا٩نػػػ٤٘خ 
ث٧كػػط ا٣ػػؽ٦ةء ٔػػ٨ أوػػةثٓ ٝػػؽ٦ٰ.. قػػ٧ٕخ وػػؿٱؿ ثػػةب ٱٛػػذط، ٚٮص٭ػػخ 

ٲػػ٫ كرأٱػػخ قػػٲؽة ٦كػػ٪ح دٞػػٙ ٔ٪ػػؽق.. قػػأ٣ذ٪ٰ ٦ػػ٨ ًػػٮء ا٧٣ىػػجةح ٤ٔ
أ٠ػٮف، ٚأػجؿد٭ػػة ثةقػػ٧ٰ ك ث٧ػػة أوػػةث٪ٰ كثػػأ٩٪ٰ ٚػػٰ َؿٱػػٜ ا٣ٕػػٮدة إ٣ػػٯ 
ٝؿٱذٰ.. ٤َجخ ٦٪ٰ ا٣ؽػٮؿ، ٚؽػ٤خ كٝة٦خ ثذٛٞؽ صؿظٰ كدُجٲج٫. 

ٹظْػخ أ٩٭ػة ٣ٮظػؽ٬ة، ١٣٪٪ػٰ ٣ػ٥  زػ٥ ٝػؽ٦خ ٣ػٰ د٧ػؿا كظكػةء قػةػ٪ة..
نػضٕ٪ٰ ٤ٔػٯ ٚػذط ظػٮار أصؿؤ ٤ٔٯ قؤا٣٭ةز ١ٚٺ٦٭ة ا٤ٞ٣ٲ٢ ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ٣ٲ

".. !٦ٕ٭ػػة.. أ٩٭ٲػػخ د٪ػػةكؿ ا٣عكػػةء، زػػ٥ ٝة٣ػػخ ٣ػػٰ : "٬ٲػػة ٝػػ٥، ٣ٞػػؽ كوػػ٢
.. "اقػػػذ٘ؿثخ ٝٮ٣٭ػػػة ك قػػػأ٣ذ٭ة: "٦ػػػ٨ ا٣ػػػؾم كوػػػ٢؟! أ٩ػػػة ٹ أ٩ذْػػػؿ أظػػػؽا

أصػػةثذ٪ٰ ثأ٩٭ػػة د٤ٕػػ٥، كراٚٞذ٪ػػٰ إ٣ػػٯ ا٣جػػةب.. ػؿصػػخ ٧٤ٚعػػخ مػػةظ٪ح 
ٝةد٦ػػح. كأػجؿد٪ػػٰ ا٣ٕضػػٮز أف ٦كػػةر ا٣نػػةظ٪ح ٱ٧ػػؿ ٤ٔػػٯ ٝؿٱذػػٰ كثػػأف 
قػػػةاٞ٭ة قػػػٲ٤ٞ٪ٰ إ٣ٲ٭ػػػة.. ذ٬جػػػخ ٦كػػػؿٔة إ٣ػػػٯ ظٲػػػر ٱكػػػذُٲٓ ا٣كػػػةاٜ 

ػخ  رؤٱذٰ ز٥ أمؿت ٤ٔٲ٫.. دٮٝػٙ، زػ٥  ٛى ٵكدع ا٣ٕضػٮز ك٣ػ٥ أصػؽ٬ة،  ا٣ذ
٣ٞؽ اػذٛخ! ٨١٣ ا٣ىؽ٦ح ٠ة٩خ أ٠سؿ كٕٝػة ٚػٰ ٩ٛكػٰ ٔ٪ػؽ٦ة ا٠ذنػٛخ 
اػذٛػػةء ا٣جػػةب ا٣ػػؾم ػؿصػػخ ٦٪ػػ٫ أٱٌػػة! ك٦ػػ٨ ػػػٺؿ أًػػٮاء ا٣نػػةظ٪ح 

ٌػػةٚذ٪ٰ ٚٲػػ٫ ٦ػػة ٬ػػٮ إٹ صػػؽار ٝػػؽٱ٥ ٝػػؽ ا٠ذنػػٛخ أف ا٣جٲػػخ ا٣ػػؾم اقذ
ا٩٭ػػةر ٧ْٕ٦ػػ٫!.. ٔػػةكد٩ٰ اٷظكػػةس ثػػة٣ؼٮؼ ذادػػ٫ ا٣ػػؾم أذؿا٩ػػٰ ٚػػٰ 
ا٧٣ػػؿة ا٣كػػةثٞح، إٹ أف ظٲؿدػػٰ ٠ة٩ػػخ أمػػؽ ٬ػػؾق ا٧٣ػػؿة!.. دكػػةء٣خ، ٦ػػ٨ 
د١ٮف د٤ٟ ا٣ٕضٮز؟! كأٱػ٨ اػذٛػٯ ا٣جٲػخ ثعض٧ػ٫ ا٣ٛكػٲط؟!.. ٬ؿك٣ػخ 

زػ٥ ٤َجػخ ٦٪ػ٫  !ةإ٣ٯ ا٣نةظ٪ح كص٤كخ ثضة٩ت ا٣كػةاٜ كأ٩ػة أردٕػؽ ٚؿٝػ
إٱىة٣ٰ إ٣ٯ ٝؿٱذػٰ.. ٹظػِ ا٣كػةاٜ ٔٺ٦ػةت ا٣ؼػٮؼ ٤ٔػٰ كص٭ػٰ، زػ٥ 
قأ٣٪ٰ ٨ٔ ذ٣ٟ.. أصجذ٫ ث٧ػة ظىػ٢ ٣ػٰز ٚػأػجؿ٩ٰ أ٩ػ٫ ٱ٧ػؿ ٠ػ٢ ٱػٮـ ٦ػ٨ 
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ٟ ا١٧٣ةف، كٱك٧ٓ ٨٦ ا٣ؿ٠ةب ا٣ؾٱ٨ ٱ٤ٞ٭٥ ٩ٛف ا٣ٞىح ا٣ذٰ كٕٝخ ٣ذا
٦ٕػٰ، ٔػ٨ ا٦ػؿأة ٔضػٮز دْ٭ػؿ ٤٣ٕػةثؿٱ٨ ٣ػٲٺ، دٞػٮـ ثةقذٌػةٚذ٭٥ رٱس٧ػة 

.. قػػأ٣ذ٫ ٔ٪٭ػػة ٦ػػ٨ د١ػػٮف؟.. !٦ػػ٨ ٱ٤ٞ٭ػػ٥، زػػ٥ دؼػػؿص٭٥ كدؼذٛػػٰ ٱىػػ٢
أصةث٪ٰ ثأف اػذٛةء٬ة كاػذٛةء ا٣جٲخ ثذ٤ٟ ا٣ُؿٱٞح د٣ٲ٢ ٤ٔٯ أ٩٭ة ٨٦ 
ا٣ضػػ٨.. أ٦ػػة آػػػؿ ٔ٭ػػؽ ٣ػػٰ ثػػة٣ض٨ ١ٚػػةف ٝجػػ٢ زػػٺث قػػ٪ٮات، كٚػػٰ ٩ٛػػف 
ا٣ٞؿٱػح.. ٠ػةف ا٣ٛىػ٢ وػٲٛة، كثكػجت مػؽة ا٣عػؿ ا٣ذػٰ ٹ دُػةؽز ٌٚػ٤خ 

٩ػ٫ أٝػ٢ ظػؿا.. اقػذٮٱخ ٤ٔػٯ ٚؿامػٰ ٤٦ذعٛػة ا٣٪ٮـ ٰٚ ٚ٪ةء ا٣جٲخ ١٣ٮ
ثإزار ػٛٲٙ ادٞةء ٤٣عنؿات، ز٥ أ٧ٌٗخ ٔٲ٪ٰ ٰٚ ا٩ذْػةر أف ٱ٤٘ج٪ػٰ 
ا٣٪ٕػػػػةس. ٚضػػػػأة أظككػػػػخ ثنػػػػٰء ٱعػػػػةكؿ أف ٱ٪ػػػػـع ٔ٪ػػػػٰ ُٗػػػػةاٰ.. 
د٧ك١خ ثةٷزار ٨٦ مؽة ا٣ؼٮؼ، كٝةك٦خ ث٢١ ٦ة أكدٲذ٫ ٨٦ ٝٮة كأ٩ة 

ةزٔذٰ، زػ٥ أد٤ٮ آٱح ا١٣ؿقػٰ.. ثٕػؽ ٣عْػةت دٮٝػٙ ذ٣ػٟ ا٣نػٰء ٔػ٨ ٦٪ػ
أظككػخ ثػػ٫ ٱجذٕػػؽ ٔ٪ػػٰ. كثىػػٕٮثح ثة٣٘ػح كػػػٮؼ مػػؽٱؽ أ٣ٞٲػػخ ٤ٔٲػػ٫ 
 !٩ْػػؿة ٦ػػ٨ َػػؿؼ اٷزار ٦ؿدضٛػػة.. ٣ٞػػؽ ٠ػػةف صكػػ٧ة دا٠٪ػػة َػػٮٱٺ صػػؽا

راٝجذػػ٫ ك٬ػػٮ ٱذجؼػػؿ كٱ٘ػػٮص ٚػػٰ اٵرض إ٣ػػٯ اف اػذٛػػٯ، زػػ٥ ٬ؿك٣ػػخ 
 ..!٦كؿٔة ٣٘ؿٚذٰ كأ٩ة أٝك٥ ثأ٩٪ٰ ٨٣ أٔةكد ا٣٪ٮـ ثة٣ٛ٪ةء ٦ضؽدا

 :٨٦ قؿد ظ١ةٱذ٫، قأ٫٣ ٔـكزٔ٪ؽ٦ة ا٩ذ٭ٯ ٱٮقٙ 
ك٬ػػ٢ قػػجٜ ٣ػػٟ أف اقذنػػؿت ٦ٕة٣ضػػة ركظٲػػة ثؼىػػٮص ا٧٣كػػأ٣ح؟ ٝػػؽ  -

  !٧فا٣د١ٮف رؤٱذٟ ا٧٣ذ١ؿرة ٤٣ضةف إمةرة ٤ٔٯ 

 :أصةث٫ ٱٮقٙ كٝؽ د٘ٲؿ ٣ٮ٫٩
 ..!.. ٣ٞؽ قجٜ ك ظؾر٩ٰ ٥ٔ ٣ٰ ثأف ٹ أ٢ٕٚ!ٹ، ٥٣ أ٢ٕٚ -

 :٨ ا٣كجت٦ة دٕٚ٪ٰ ٹقذٛكةرق ٔ ..أزةر صٮاب ٱٮقٙ ٔؽة دكةؤٹت ٰٚ ذ٬٪ٰ
ك٧٣ػػػةذا ٱنػػػٲؿ ٤ٔٲػػػٟ ٧ٔػػػٟ ثػػػؿأم ٠٭ػػػؾا؟! ٝػػػؽ ٱ١ػػػٮف ٔػػػـكز ٦عٞػػػة ٚػػػٰ  -

   ..!ٝٮ٫٣
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 ؿٚٓ ٱٮقٙ ٫ٛ٠ كأمةر إ٣ٯ راظح ٱؽق ٝةاٺ:ٚ
رؤٱذػػٰ ٤٣ضػػ٨ ٣ػػ٥ د١ػػ٨ ثكػػجت ا٧٣ػػفز ثػػ٢ ٵ٩٪ػػٰ مػػؼه ز٬ػػؿم، ك٬ػػؾا  -

 ا٣ؼٍ ا٧٣ذى٢ د٣ٲ٢ ٤ٔٯ وعح ٦ة أٝٮؿ..

ىػةف دع٤ٜ ا٧٣٭ؽم كٔـكز ظٮؿ ٱٮقٙ ٚٮر٦ػة قػ٧ٕة صٮاثػ٫، كمػؿٔة ٱذٛع
 ٩ُٜ ا٧٣٭ؽم ث٪جؿة ا٧٣٪ؽ٬ل: ز٥راظح ٱؽق، 

.. أٔؿٟٚ ٦٪ؾ زٺث ق٪ٮات، ك٦ٓ ذ٣ٟ ٥٣ أ٩ذج٫ ٍٝ ١٣ٮ٩ٟ !قجعةف هللا -
 ز٬ؿٱة..

٥٣ أدٕضت ٨٦ ردة ٢ٕٚ ا٧٣٭ؽم دضػةق ٱػؽ ٱٮقػٙ، ٤ٚٸ٩كػةف ا٣ـ٬ػؿم ١٦ة٩ػح 
٧٦ٲػػـة ٚػػٰ ٔػػة٥٣ ا٣ؿكظة٩ٲػػةتز ظٲػػر ٱٕذٞػػؽكف أ٩ػػ٫ اٷ٩كػػةف ا٣ػػؾم دنػػذؿؾ ٚػػٰ 

جنػػؿٱح كا٣ض٪ٲػػح ٦ٕػػة، ٦ػػة ٱؤ٤٬ػػ٫ ٣ٲ١ػػٮف إ٩كػػة٩ة ذا ٝػػؽرة ٤ٔػػٯ د١ٮٱ٪ػػ٫ ا٣٪ُٛػػح ا٣
رؤٱػػػػح ا٣ضػػػػػ٨ كا٣ذٮاوػػػػػ٢ ٦ٕ٭ػػػػػ٥ ػٺٚػػػػػة ٣جٞٲػػػػح ا٣جنػػػػػؿ، ك٣٭ػػػػػؾا ٱ٤ضػػػػػأ ا٣كػػػػػعؿة 
كا٧٣ٕة٣ضٮف ا٣ؿكظة٩ٲٮف إ٣ٯ اقذؼؽا٫٦ ٠ٮقٲٍ ركظة٩ٰ ٤٣ذٮاوػ٢ ٦ػٓ ا٣ضػ٨.. 
٧٠ػػة ٱٕذجػػؿق ا٧٣٪ٞجػػٮف ٔػػ٨ ا١٣٪ػػٮز ٦ٛذةظػػة راٲكػػة ٷ٩ضػػةح أ٧ٔػػة٣٭٥، كٝػػؽ ٱىػػ٢ 

ٹء ا٧٣٪ٞجػػٲ٨ إ٣ػػٯ اػذُػػةؼ ا٣نػػؼه ا٣ـ٬ػػؿم كذثعػػ٫ ٠ٞؿثػػةف ٤٣ضػػ٨ ا٣عػػةؿ ث٭ػػؤ
ٱػػػؽٚٓ ا١٣سٲػػؿ ٦ػػ٨ ا٣٪ػػةس إ٣ػػٯ دعػػػؾٱؿ ا٣نػػٰء ا٣ػػؾم دكػػ٭ٲٺ ٹقػػذؼؿاج ا١٣٪ػػـ، 

٭٥ ا٣ـ٬ػػؿٱٲ٨ ٦ػػ٨ ػُػػٮرة ٠نػػٙ أ٦ػػؿ٥٬ أ٦ػػةـ ا٣ٕة٦ػػح.. كٱٕػػؿؼ اأٝػػةرث٭٥ كأث٪ػػة
ا٣نػؼه ا٣ـ٬ػؿم ثٕٺ٦ػةت ٔؽٱػؽة، أمػ٭ؿ٬ة ثؿٱػٜ ٗٲػؿ ٔػةدم ٚػٰ ظؽٝػح ا٣ٕػٲ٨، 

 ٣ؼٍ ا٣ٕؿًٰ ا٧٣ذى٢ ٰٚ راظح ا٣ٲؽ..ككصٮد ا

ز٪ػةف دأ٤٦٭٧ػة ٣ٲػؽ ٱٮقػٙ.. ك٧٠ػة ٠ػةف ٦ذٮٕٝػة قػأ٫٣ ا٧٣٭ػؽم ا٣ػؾم ٹ ٷأ٩٭ٯ ا
 ٱ١ٙ ٨ٔ َؿح اٵقب٤ح:

ٱٮقػػػػٙ ٬ػػػػ٢ قػػػػجٜ كدٕؿًػػػػخ ٧٣عةك٣ػػػػح اػذُػػػػةؼ ٦ػػػػ٨ ٝجػػػػ٢ وػػػػٲةدم  -
 !ا١٣٪ٮز؟
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٣ٲ٧كٟ ٱٮقٙ ٹ إرادٱػة ثؿاظػح ٱػؽق، كدْ٭ػؿ ٤ٔػٯ ٝكػ٧ةد٫ ٔٺ٦ػةت ا٣عػؾر ك٬ػٮ 
 ٱضٲت: 

أٹ ٱػػؿل أظػػؽ ٱػػؽم ٤ٔػػٯ ٵ٩٪ػػٰ ٠٪ػػخ دااػػ٥ ا٣عػػؿص  !٥ ٱكػػجٜ ٣ػػٰٹ.. ٣ػػ -
كٵ٩٪ػػػٰ دك٦ػػػة ٦ػػػة ٠٪ػػػخ أقػػػ٧ٓ أػجػػػةرا ٔػػػ٨ اػذُػػػةؼ  !كٱ١ذنػػػٙ أ٦ػػػؿل

أَٛػػةؿ ز٬ػػؿٱٲ٨ كٝػػذ٤٭٥ أك ثذػػؿ أٌٔػػةا٭٥ز ا٣نػػٰء ا٣ػػؾم ص٤ٕ٪ػػٰ دااػػ٥ 
 ..!اٹظذٲةط

 : أًةؼ ٔـكز ٝةاٺ
٣ٞؽ قجٜ كمة٬ؽت مؿٱُة كزةاٞٲة ظٮؿ اٵَٛةؿ ا٣ـ٬ؿٱٲ٨ ا٣ػؾٱ٨ دػذ٥  -

اٝػػح د٦ػػةا٭٥ ٦ػػ٨ ٝجػػ٢ ا٧٣نػػٕٮذٱ٨ ٠ُٞػػف ٷرًػػةء ا٣ضػػ٨.. كٔ٪ػػؽ٦ة إر
٠٪خ أدؿدد ٤ٔٯ ا٣ٛٞ٭ةء ٧٤٣ٕة٣ضح ٨٦ ا٧٣ػف، ٠٪ػخ ٠سٲػؿا ٦ػة أقػ٧ٓ ٦ػ٨ 
ثٕي ٨٦ ٱـكر٩٭٥ أػجةرا ٧٦ةز٤ح، ٦٪٭٥ ٨٦ ٱؤ٠ػؽ وػعح ا٣ؼجػؿ، ك٦ػ٪٭٥ 
٦ػػ٨ ٱٛ٪ػػؽق ثةٔذجػػةر ٦كػػأ٣ح ا٣ـ٬ػػؿٱٲ٨ ٦ضػػؿد ػؿاٚػػح ٹ أقػػةس ٣٭ػػة ٦ػػ٨ 

 ا٣ىعح..

كز ثنػ٢١ ٦ٛػةصئ كقػأ٣٪ٰ قػؤاٹ ٹ ٔٺٝػح ٣ػ٫ ثة٧٣ٮًػٮع ز٥ ا٣ذٛخ إ٣ػٰ ٔػـ
 ا٣ؾم ٩ذعؽث ٔ٪٫:

 ! ٢ٝ ٣ٰ ٱة أظ٧ؽ أٱ٨ كا٣ؽاؾ ك إػٮدٟ؟ -

َأَأت رأقٰ كأ٩ة أ٦كٟ صج٭ذػٰ ًػةظ١ة ٦ػ٨ قػؤا٫٣ ا٧٣ٛػةصئ، زػ٥ رٕٚذػ٫ 
ثٕػػؽ٦ة مػػؿع ا٧٣٭ػػؽم ك ٱٮقػػٙ ثة٣ٌػػعٟ ثػػؽكر٥٬.. ٣ٲكػػأ٣٪ٰ ٔػػـكز ٦ػػؿة أػػػؿل 

 ٦ذ٤ٕس٧ة:
 ! ٣ٰ.. ٱة أظع٧ؽ؟٦ة ا٧٣ٌعٟ.. ٰٚ قككؤا ..٦ة -
إ٩٪ػٰ أًػػعٟ ٦ػػ٨ ا٣ُؿٱٞػػح ا٣ذػػٰ َؿظػخ ث٭ػػة ا٣كػػؤاؿ، ٠٪ػػخ دػػذ٥٤١ ٔػػ٨  -

اٵَٛػػةؿ ا٣ـ٬ػػؿٱٲ٨ زػػ٥ ا٣ذٛػػخ إ٣ػػػٰ كقػػأ٣ذ٪ٰ ٔػػ٨ ٔػػةا٤ذٰ دكف قػػػةثٜ 
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إ٩ؾار.. إ٩٪ٰ أدٕضػت ٦ػ٨ ا٣ُؿٱٞػح ا٣ذػٰ ٱنػذ٢٘ ث٭ػة د٦ةٗػٟ كدذك٤كػ٢ 
 .. ٠ٲٙ ػُؿ ٣ٟ أف دكأ٣٪ٰ ٬ؾا ا٣كؤاؿ ٚضأة؟!!ث٭ة أ١ٚةرؾ

 ؾ ٣عٲذ٫ ا٣ؼٛٲٛح ا٧٣٭٤٧ح:أصةث٪ٰ ك٬ٮ ٱٛؿ
أز٪ةء ظؽٱسٰ ٨ٔ اٵَٛةؿ ا٣ـ٬ؿٱٲ٨ ػُػؿ ٣ػٰ ػػٮؼ آثػةا٭٥ كظؿوػ٭٥  -

٤ٔػػٲ٭٥، ٚٞٛػػـ ثػػٰ د١ٛٲػػؿم إ٣ػػٯ ا٧٣ؿظػػٮـ أثػػٰ كأ٦ػػٰ، كدػػؾ٠ؿت أ٩٪ػػٰ ٣ػػ٥ 
أ٬ػػػػةدٙ أ٦ػػػػٰ ٦٪ػػػػؾ أقػػػػجٮع، ٣ٲٞػػػػٮد٩ٰ ا٣ذ١ٛٲػػػػؿ إ٣ػػػػٯ كا٣ػػػػؽٱٟ أٱٌػػػػة، 

 ز٥ قأ٣ذٟ ٔ٪٭٧ة.. ..ٚةقذ٘ؿثخ ٔؽـ ذ٠ؿؾ ٣٭٧ة
٤ٝح اظذ١ػة٠ٰ ثػٟ ٣ػ٥ دكػ٧ط ٣ػٰ ثػأف أػجػؿؾ أ٩٪ػٰ أؾر٩ٰ ٱة ٔـكز، إف  -

 ٱذٲ٥ ٹ أػٮة ٫٣..

 اردٕٛخ ظٮاصت ٔـكز ككص٥ ٤٣عْةت ٦ذأزؿا، ز٥ ٝةؿ:
٬ػػػ٥ ا٣كػػػةثٞٮف ك٩عػػػ٨ ا٣ٺظٞػػػٮف.. أػػػؾر٩ٰ ٣ػػػ٥ أ٠ػػػ٨  !٤ٚٲؿظ٧٭٧ػػػة هللا -

 ..! أ٥٤ٔ
 ٹ ٤ٔٲٟ ٱة ٔـكز.. -

 ز٥ رثخ ٱٮقٙ ٤ٔٯ ٠ذٙ ٔـكز كػةَج٫ ٝةاٺ:
ٲذ٥، أ٩خ ٚٞػؽت أثػةؾ ٦س٤ػٰ كٹ ٱؼٛػٯ ٩ع٨ اٹز٪ةف ٩نذؿؾ ٰٚ وٛح ا٣ -

.. !أ٦ة أظ٧ػؽ ٤ٚٞػؽ ٚٞػؽ٧٬ة ٦ٕػة ك٬ػؾا أوػٕت !٤ٔٲٟ ٦ؽل وٕٮثح اٵ٦ؿ
 ..! ٤ٚٲؿظ٥ هللا ٦ٮدة٩ة، ك٣ٲعِٛ أظٲةا٪ة

أ٦٪ػػة ص٧ٲٕػػة ٤ٔػػٯ دٔػػةء ٱٮقػػٙ، زػػ٥ ذ٬جػػخ ٷ٣ٞػػةء ٩ْػػؿة ٤ٔػػٯ كصجػػح ا٣٘ػػؾاء 
٧٤٭ػ٥ ا٣ذٰ دعٌؿ٬ة صؽدٰ، ثٕؽ أف أُٔٲخ ا٧٣٭ؽم ٬ةدٰٛ ٣ٲذى٢ ثٮا٣ؽٱ٫، كٱٕ

 ثٮوٮ٫٣ إ٣ٯ دةٚؿكات..
*** 

ثٕؽ أف د٪ةك٣٪ة "َةصٲ٨" ث٤ػط ا٣جعػؿ ٧٠ػة أذػةدت صػؽدٰ أف دُػجغ ٣ٌػٲٮٚ٭ة 
٤ٔٯ كصجح ا٣٘ؾاء، كثٕؽ أف ٝؿرت ادؼةذ ٦٪ـؿ كا٣ػؽم ا٣نػةٗؿ ٦ٞػؿا ١٧٣ػٮزٰ أ٩ػة 
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كأوػػػؽٝةاٰ َٲ٤ػػػح أٱػػػةـ دٮاصػػػؽ٥٬ ثذػػػةٚؿاكتز أػػػػؾت ٦٪٭ػػػة ا٧٣ٛػػػةدٲط كظ٤٧٪ػػػة 
صج٤ٲػػػة َػػػٮٱٺ ثػػػؽؿ ا٣ُؿٱػػػٜ ا٧٣ٕجػػػؽز كذ٣ػػػٟ ظٞةاج٪ػػػة.. زػػػ٥ قػػػ١٤خ ث٭ػػػ٥ َؿٱٞػػػة 

ٹمػػػذٲةٰٝ ٣٭ػػػؾق ا٣ضجػػػةؿ ا٣ذػػػٰ ٣ػػػ٥ دُػػػأ ٝػػػؽ٦ةم مػػػٕةث٭ة ٦٪ػػػؾ قػػػ٪ٮات، ك٠ػػػؾ٣ٟ 
٣عؿوػػٰ ٤ٔػػػٯ أف ٱ١ذنػػػٙ أوػػػؽٝةاٰ ركٔػػح ٦٪ةّؿ٬ػػػة كٱذٕػػػٮدكا ٤ٔػػػٯ َجٲٕػػػح 

 دٌةرٱك٭ة ا٣ٮٔؿة.. 

٠ػػةف ا٣ضػػٮ قػػةٔذ٭ة وػػعٮا، ك٠ػػةف ٣ؼؿٱػػؿ ا٧٣ٲػػةق ا٣ذػػٰ دذؿٝػػؿؽ ٦ػػ٨ ا٣ٲ٪ػػةثٲٓ 
ع كٱ٪ػػػـؿ ا٣كػػػ١ٲ٪ح ٤ٔػػػٯ ا٤ٞ٣ػػػٮب. ١ٚ٪ػػػة ٩كػػػٲؿ ٚػػػٰ وػػػ٧خ قػػػعؿ ٱُػػػؿب اٵقػػػ٧ة

١٦ذٛػػػٲ٨ ثعػػػؽٱر ا٣ُجٲٕػػػح ٧ٔػػػة دك٩ػػػ٫ ٦ػػػ٨ اٵظةدٱػػػر.. ٠ػػػةف ٱٮقػػػٙ ٱذؼُػػػٯ 
ؿ ص٭ػػػؽا ؾثٲ٪٧ػػػة ٠ػػػةف ا٧٣٭ػػػؽم ٱجػػػ ا٣ىػػؼٮر ا٣ـ٣ٞػػػح ث٧٪ذ٭ػػػٯ ا٣ؿمػػػةٝح كا٧٣ؿك٩ػػػح،

ٺ٩ػػـٹؽ.. أ٦ػػة ٔػػـكز ٚجةٷًػػةٚح إ٣ػػٯ زٞػػ٢ ٣ ة٦ٌػػةٔٛة ٤٣عٛػػةظ ٤ٔػػٯ دٮاز٩ػػ٫ دٛةدٱػػ
ٕت ػػػػػػػ١ٲة ث١ػػػػؽم ظػػؾاء ٠ٺقٲػػػػةف ٱؿدػػػػٱع٤٧٭ػػة ٤ٔػػٯ ٠ذٛٲػػ٫ ٠دراصذػػ٫ ا٣ذػػٰ ٠ػػةف 

ٹٱذ٪ةقػػت ٦ػػػٓ َجٲٕػػػح ا٣ىػػؼٮر ا٤٧٣كػػػةءز ا٣نػػػٰء ا٣ػػػؾم دكػػجت ٣ػػػ٫ ٚػػػٰ ا٣ذٕسػػػؿ 
 ق كٱ٤ٰٞ ثؽراصذ٫ ٤ٔٯ اٵرض ٦٪ٕٛٺ :ؤكا٣كٞٮط ٦ؿارا، ٝج٢ أف ٱذ٧ـؽ ظؾا

 ..!.. ٣ٞؽ د٧ـؽ ظؾااٰ ا٣ض٧ٲ٢!ا٤٣ٕ٪ح -

 ؽم ٰٚ ٣ٮـ ٔـكز:دٮٝٙ ا٣ض٧ٲٓ ٨ٔ ا٧٣نٰ ٚٲ٧ة مؿع ا٧٣٭
ػؾت ث٪ىػٲعذٰ كدؿ٠ػخ ا٣ؽراصػح ٚػٰ ثٲػخ ا٣ضػؽة ٧٣ػة ٚٞػؽت أ٣ٮ أ٩ٟ  -

 ؾ اٳف!..ءظؾا

زا٣ػخ  اقذ٘ؿب ٔـكز، زػ٥ دكػةءؿ ك٬ػٮ ٱ٪ْػؿ إ٣ػٯ ٔضػٺت دراصذػ٫ ا٣ذػٰ ٦ػة
 دؽكر ٨٦ مؽة اٹردُةـ:

 ك٦ة دػ٢ ا٣ؽراصح ثعؾااٰ؟! -
ظٮ٢ٝ ا٧٣٭ؽم كظؽصػ٫ ث٪ْػؿة ازدراء.. زػ٥ ٔٞػت ك٬ػٮ ٱٌػٓ ٱؽٱػ٫ ٤ٔػٯ ػىػؿق 

 كٱ٪ْؿ إ٣ٰ:
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ٚػػٺ َةٝػػح ٣ػػٰ ا٤٣عْػػح  !قػػؤا٫٣ ٤ٔػػٯأرصػػٮؾ ٱػػة أظ٧ػػؽ أصػػت ٬ػػؾا ا٣ج٤ٲػػؽ  -
 ..!ث٘جةا٫

 ت أدٛعى٫ كأ٩ة أصٲج٫:ؾأػكأػؾت ا٣عؾاء ا٧٧٣ـؽ ٨٦ ٱؽ ٔـكز، 
إف ا٧٣٭ػػؽم ٱٞىػػؽ أف ظ٤٧ػػٟ ٤٣ؽراصػػح ظػػةؿ دكف أف د٪ذجػػ٫ ٣ؼُٮادػػٟ.  -

ق ا٤ٕ٣ػٮم ٔػ٨ ٤ٕ٩ػ٫ ؤؾ ٣ػ٥ ٱذ٧ػـؽ، كإ٧٩ػة ا٩ٛىػ٢ صػـؤ٨١٣ ٹ د٤ٜٞ ٚعؾا
كػػػ٤ٰٛ.. ٬٪ػػػةؾ إقػػػ١ةٰٚ ٤ٔػػػٯ ثٕػػػؽ ٦كػػػةٚح ٝؿٱجػػػح ٦ػػػ٨ ٬٪ػػػة، قػػػٲٞٮـ ا٣

 ثإوٺظ٫..
ق كظ٤٧ػخ دراصذػ٫ ٤ٔػٯ ٠ذٛػٰ ظذػٯ ٱذكػ٪ٯ ٣ػ٫ ا٣ذٞػةط ءأٔؽت ٣ٕػـكز ظػؾا

 أ٩ٛةق٫، ٚٲ٧ة ٝةـ ٬ٮ ث٪ـع ٚؿدة ظؾاا٫ اٵػؿل ٣ٲذةثٓ ا٣كٲؿ ظةٚٲة..
ٚػػػٰ د٤ػػػٟ ا٤٣عْػػػح، وػػػةدٚ٪ة ٩كػػػٮة ٦ػػػ٨ ا٣ٞؿٱػػػح ٱع٤٧ػػػ٨ صػػػؿار ا٧٣ػػػةء ٤ٔػػػٯ 

٪٪ة ز٥ دٮ٨ٛٝ ٤ٔٯ صة٩ت ا٣ُؿٱٜ، كأمع٨ ثٮصٮ٬٭٨ إ٣ٯ ا٣ض٭ح رؤكق٭٨.. ٧٣ع
اٵػؿل ك٨٬ ٱؼٛٲ٪٭ة ثػأ٣عٛذ٭٨ ا٣كػٮداء إ٣ػٯ أف ٦ؿر٩ػة، زػ٥ اقػذأ٨ٛ٩ قػٲؿ٨٬.. 

 ةقذ٘ؿب ا٧٣٭ؽم ٤ٕٚ٭٨، ك٢ّ ٱ٤ذٛخ إ٣ٲ٭٨ ٦ؿارا.. ٝج٢ اف ٱكأ٣٪ٰ:ٚ
 ٨٠ ا٣٘ؿثةء إ٣ٯ ٬ؾق ا٣ؽرصح؟!ؤ٢٬ دؼةؼ ٩كة -

 أصجذ٫ ًةظ١ة:
ٮًػػٮع كٹ ٔٺٝػح ٣ػػ٫ ثة٣٘ؿثػػةء أٱٌػة، إ٩٭ػػ٨ ٱ٤ٕٛػػ٨ ٹ ٔٺٝػح ٤٣ؼػػٮؼ ثة٧٣ -

 ١٬ؾا ٦ٓ ا٣ؿصةؿ ٠٪ٮع ٨٦ اٹظذؿاـ..

 رد ٦ذٕضجة:
 أك٣ٲف ٰٚ ٤ٕٚ٭٨ ٦جة٣٘ح؟! -
١٬ػػػػؾا دػػػػ٪ه دٞة٣ٲػػػػؽ ا٧٣٪ُٞػػػػح ٱػػػػة ٦٭ػػػػؽم، ك٩عػػػػ٨ ٩عػػػػةِٚ ٤ٔٲ٭ػػػػة ٦ػػػػة  -

 اقذُٕ٪ة..
ك٦ػػةذا قػػٲعؽث إف ٔضػػـد٥ ٔػػ٨ ا٣عٛػػةظ ٤ٔٲ٭ػػة؟ قػػٲع٢ ث١ػػ٥ ا٣٭ػػٺؾ  -

 ..!٦سٺ؟!.. إ٥١٩ دجة٣٘ٮف
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 د ٤ٔٲ٫ ٱٮقٙ ك٬ٮ ٱكذٕؿض ٦٭ةرد٫ ٰٚ ا٣ذ٪٢ٞ ثٲ٨ ا٣ىؼٮر ٠ُٞح ٦ؿ٩ح:ر
إقػػ٧ٓ ٱػػة ٦٭ػػؽم.. ٣ٞؿٱذػػٰ أٱٌػػة دٞة٣ٲػػؽ كٔػػةدات ٱعػػؿص ا٣كػػ١ةف ٤ٔػػٯ  -

ادجةٔ٭ػة، ٝػػؽ دذكػ٥ ث٪ػػٮع ٦ػ٨ ا٧٣جة٣٘ػػح كا٣ذٛة٬ػح أظٲة٩ػػة، ١٣٪٭ػة ٦ػػة ٱعػػؽد 
 ٬ٮٱذ٪ة كٱ٧ٲـ٩ة ٨ٔ ثٞٲح ا٣ٞجةا٢ كا٣نٕٮب..

٧٣٭ػػؽم رإٚػػة ٱؽٱػػ٫ ٠ٺٔػػت ص٧جػػةز، كأردؼ زػػ٥ ٝٛػػـ ٝٛػػـة ٠جٲػػؿة كاقػػذٞؿ أ٦ػػةـ ا
 ٝةاٺ:
كإف ظؽث كدؼ٤ٲ٪ػة ٔػ٨ دٞة٣ٲػؽ٩ة ٱٮ٦ػة ٦ػة ٚك٪ىػجط أظٲػةء ثػٺ ٬ٮٱػح..  -

 ..!وؽٱٰٞ ك٬ؾا ٔٲ٨ ا٣٭ٺؾ ٱة

***         
٠ةف اٷق١ةٰٚ إدرٱف مٲؼة أ٦ؿدا أو٤ٕة ٰٚ ا٣كجٕٲ٨ ٨٦ ٧ٔؿق، ك٠ةف ٨٦ 

ا٧٣ؿظػػػػح كظكػػػػ٫ اٵوػػػػؽٝةء ا٧٣ٞػػػػؿثٲ٨ ٣ٮا٣ػػػػؽم، ٦نػػػػ٭ٮرا ثػػػػٲ٨ ا٣٪ػػػػةس ثؿكظػػػػ٫ 
ا١ٛ٣ػػة٬ٰ، أ٦ػػة ٦نػػ٫٤٘ ١ٚػػةف ٔجػػةرة ٔػػ٨ ػٲ٧ػػح ر٦ةدٱػػح وػػ٘ٲؿة دكػػذ٢ْ ثىػػؼؿة 

 ٠جٲؿة.. 

ض٤ػػػف إ٣ػػػٯ ٦٪ٌػػػؽة ظؽٱؽٱػػػح، ٦٪٭١٧ػػػة ٱٔ٪ػػػؽ٦ة دٮٝٛ٪ػػػة أ٦ػػػةـ ػٲ٧ذػػػ٫ ٠ػػػةف 
ثؼٲةَح ظؾاء رٱةًػٰ ٝػؽٱ٥.. ك٦ػة إف رآ٩ػٰ ظذػٯ دػؿؾ اٷثػؿة ٦ػ٨ ٱػؽق، ك٩٭ػي 

 ٨٦ ١٦ة٫٩ ٚةدعة ذرأٲ٫ ٱٌعٟ:
 ..!.. إ٫٩ ٣ٲٮـ ْٔٲ٥ أف أراؾ ثٕؽ َٮؿ ٗٲةب!٘ة٣ٰأ٬ٺ ثة٣٘ة٣ٰ أ٬ٺ ثة٣ -

 ًع١خ ثؽكرم ز٥ ٔة٩ٞذ٫ ٦ٞجٺ رأق٫ :
 ..!٥ٔ .. ٣ٞؽ امذٞخ إ٣ٲٟ ٱة!أص٢ إ٫٩ ٱٮـ ْٔٲ٥ -

ق٥٤ ٤ٔٲ٫ ا٣ؿٚةؽ، ز٥ ٧ٔؽ إ٣ٯ ٠ٮ٦ح أظؾٱح ٠ة٩خ ثضة٩ج٫، ٚأػؿج ٦٪٭ة ٦ٕٞؽٱ٨ 
 و٘ٲؿٱ٨ كأُٔة٩ٲ٭٧ة ٝةاٺ:

 ..!٦ؿر٬ة ٣ؿٚةٟٝ.. ٤ٚذض٤كٮا -
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ؿؼ ا٧٣٪ٌػػؽة ا٣عؽٱؽٱػػح، كأُٔٲػػخ ٱٮقػػٙ ٦ٕٞػػؽا زػػ٥ أػػػؾ ص٤كػػخ ٤ٔػػٯ َػػ
٫ اػا٧٣٭ؽم ٦ٕٞؽا، ٚٲ٧ة ٢ٌٚ ٔـكز اٹد١ةء ٤ٔٯ دراصذ٫ ثٕؽ أف كًٓ ٚؿدة ظؾا

 ا٧٧٣ـٝح ٤ٔٯ ا٧٣٪ٌؽة..
أػػػؾ اٷقػػ١ةٰٚ ا٣عػػؾاء كمػػؿع ٚػػٰ ٚعىػػ٫، ٝجػػ٢ أف ٱسجذػػ٫ ٤ٔػػٯ ا٣كػػ٪ؽاف ك٬ػػٮ 

 ٱٞٮؿ:
 ..إ٫٩ ٱعذةج إ٣ٯ ا٤ٞ٣ٲ٢ ٨٦ ا٣٘ؿاء، كإ٣ٯ ثٌٕح ٦كة٦ٲؿ -

 ز٥ ٚذط أقُٮا٩ح ا٣٘ؿاء.. كأردؼ:
أظ٧ػؽ.. ٣ٞػػؽ قػأ٣خ ٔ٪ػػٟ ٧ٔػٟ ٔجؽا٣كػػٺـ، ٚػأػجؿ٩ٰ أ٩ػػٟ ٬ػةصؿت إ٣ػػٯ  -

ا٣جٲٌػػػةء ٣ذذػػػةثٓ دراقػػػةدٟ ا٣ضة٦ٕٲػػػح، كأػجؿ٩ػػػٰ أٱٌػػػة أ٩ػػػٟ د٧ٕػػػ٢ ٦ػػػٓ 
 ٤ٰٔ ٰٚ ٦ذضؿق.. إ٣ٯ أم ظؽ اقذُٕخ ا٣ذٮٚٲٜ ثٲ٨ اٵ٦ؿٱ٨؟ ػة٣ٟ

 ٩ْؿت إ٣ٯ ا٣ؿٚةؽ ٦جذك٧ة، ز٥ أصجذ٫ كأ٩ة أٚؿؾ ٝٛةم:
١٪ػػٟ ا٣ٞػػٮؿ ثػػأ٩٪ٰ ٩ضعػػخ ٚػػٰ ا٣ذٮٚٲػػٜ ثٲ٪٭٧ػػة، إٹ أف ذ٣ػػٟ د٤ُػػت ٱ٧ -

 ..!كٝذة َٮٱٺ
 ؟ك٦ة ٠ةف دؼىىٟ -
 ٤ٔٮـ اٹٝذىةد. -

٩ْػػؿ اٷقػػ١ةٰٚ إ٣ػػٯ ٔػػـكز، كظػػؽؽ إ٣ٲػػ٫ ٦ُػػٮٹ ك٬ػػٮ ٱ٧ػػؿر ا٣٘ػػؿاء ثٛؿمػػةد٫ 
 ٤ٔٯ ٢ٕ٩ ا٣عؾاء.. ز٥ قأ٫٣:

  !٦ة٣ٰ أراؾ ٔةثكة ٱة ك٣ؽم؟ -

 أصةث٫ ٱٮقٙ قةػؿا: 
 ..!٥ٔ.. ٫٤ٕ٣ ظـٱ٨ ٵص٢ ظؾاا٫ ا٣ض٧ٲ٢ ة٣ٲف ٨٦ ٔةدد٫ ا٣ٕجٮس ٱ -

 ٧ة:٭ًع١٪ة ص٧ٲٕة ٝج٢ أف ٱٞةَٕ٪ة ٔـكز ٦ذض
 ..!٦ن٤١ذٰ أ٠جؿ -
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 :دٮٝٙ اٷق١ةٰٚ ٨ٔ ا٢٧ٕ٣ كُٝت ظةصجٲ٫ ٦ذٕةَٛة، ز٥ قأ٫٣ ٦ؿة أػؿل
ك٦ػػة ٬ػػٰ ٬ػػؾق ا٧٣نػػ٤١ح ٱػػة ث٪ػػٰ؟!.. اٚػػذط ٣٪ػػة ٤ٝجػػٟ، رث٧ػػة قػػةٔؽ٩ةؾ ٚػػٰ  -

 .. !ظ٤٭ة

 ةصؿ٬ة، ز٥ أصةب ٦ؿاكٗة:ػؿس ٣كةف ٔـكز كدارت ٔٲ٪ةق ٰٚ ٦ع
 إ٩٭ة ٠جٲؿة ٣ؽرصح أ٩٪ٰ ٹ أقذُٲٓ إػجةرؾ ث٭ة.. -

 رد اٷق١ةٰٚ ٩ةوعة: 
 !دجةٱٕٟ ا٣كٕةدة ١٤٦ة ،دع أ٦ٮرؾ ٰٚ ٱؽ ا٣ؼة٣ٜ ٱة ث٪ٰ.. اثذك٥ -

 ٔٞت ٔـكز ك٠أ٫٩ ٱكؼؿ:
 ..!إ٩ٟ دٞٮؿ ٬ؾا ٵ٩ٟ ٹ دعف ث٧ة أٔة٩ٲ٫ -

 : اثذك٥ اٷق١ةٰٚ، ز٥ أصةب ك٬ٮ ٱٛذل ٰٚ ٤ٔجح ا٧٣كة٦ٲؿ
٣ػٮ أػجؿدػٟ   ٣ٞؽ ٔة٩ٲخ أ٠سؿ ٧٦ة ٔة٩ٯ أم مؼه ٰٚ ٬ؾا ا٣ج٤ؽ ٱةث٪ٰ، -

  !ثٞىح ظٲةدٰ ا٣ذٕٲكح ٣ؿأٱخ أف ٦ن٤١ذٟ ٹ دكةكم مٲبة أ٦ة٦٭ة

 رد ٔـكز ٦ٕة٩ؽا:
 ..!ٹ أ٨ّ ذ٣ٟز ٦ن٤١ذٰ أ٠جؿ -

 قأ٫٣ اٷق١ةٰٚ:
 دؿا٨٬؟! -

 رد ٔـكز كازٞة:
 ٥ٕ٩.. ٣ٟ ٔنؿكف در٧٬ة إف دأزؿت ثٞىذٟ.. -

مػؿع ٚػٰ زػ٥ دٮٝٙ ٨ٔ دؽ ا٧٣كة٦ٲؿ كزٚؿ ٦ذ٪٭ؽا.. ك٤عْح، ق١خ اٷق١ةٰٚ ٣
 قؿد ظ١ةٱذ٫:

ك٦عؿك٦ة ٦ػ٨  ..!.. ٠٪خ ٦عؿك٦ة ٨٦ اٵب!٣ٞؽ ٩نأت ٚذٯ ٱذٲ٧ة أ٦ؿَة -
أف أ٩كػػٯ ٱذ٧ػػٰ ثة٤٣ٕػػت ٦ػػٓ أٝؿا٩ػػٰ، ثػػ٧٤٠ػػة ٧٧٬ػػخ  !اٵوػػؽٝةء ٠ػػؾ٣ٟ
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٬ػؾق اٷ٬ة٩ػةت اقػذ٧ؿت ٦ٕػٰ ظذػٯ  ..!اثذٕؽكا ٔ٪ٰ كٔٲؿك٩ٰ ثةٵ٦ؿط
ٵٝكػػٯ ٦ػػ٨ ذ٣ػػٟ، أف أقػػذةذا أ٬ػػة٩٪ٰ أ٦ػػةـ ا٣ُػػٺب كا ..!ٚػػٰ ا٧٣ؽرقػػح
ٚؼؿصخ ثة٠ٲة كأ٩ة أٝك٥ ثأ٤ِٗ اٵٱ٧ةف أ٩٪ٰ ٣ػ٨ أٔػٮد  !ثكجت ٦٪ْؿم

 ..!٠ة٩خ أ٦ػٰ كأثػٰ ..!.. ٨١٣ أ٦ٰ ٠ة٩خ ٢٠ مٰء!إ٣ٯ ا٧٣ؽرقح ٦ضؽدا
.. ٠ة٩خ د٭ؽئ ٨٦ !ك٧٤ٕ٦ذٰ ا٣ذٰ دؽرق٪ٰ ..!وؽٱٰٞ ا٣ؾم ٱ٤ٕت ٦ٰٕ

.. !ٮة ا٣ـ٦ةف ا٣ؾم ٹ ٱػؿظ٥ركٰٔ، كد٧كط د٦ٮٰٔ كدع٨ ٤ٰٔ ٨٦ ٝك
ذات ٱػػٮـ رأٱػػخ ك٣ػػؽا ٱأ٠ػػ٢ ظ٤ػػٮلز ٤ُٚجػػخ ٦٪٭ػػة أف دجذػػةع ٣ػػٰ كاظػػؽة، 
١٣ػػ٨ ٚٞؿ٬ػػة ظػػةؿ دكف ذ٣ػػٟز ٚؼؿصػػخ ٦ػػ٨ ا٣جٲػػخ ٗةًػػجة ٦ذػػؾ٦ؿا ٠ػػأم 

.. كٔ٪ػػػؽ٦ة ٔػػػؽت، كصػػػؽت ظنػػػؽا ٦ػػػ٨ !َٛػػػ٢ وػػػ٘ٲؿ ٹ ٱضػػػؽ ٦ػػػة ٱؿٱػػػؽق
.. ٠ةف ا٣ىؿاخ ك٩ػٮاح ا٣٪كػةء ٱذٕػة٣ٯ ٚػٰ ا٣كػ٧ةء !ا٣ضٲؿاف أ٦ةـ ا٣جٲخ

٦ةدػػخ ك٬ػػٰ دٕػػؽ ٣ػػٰ ٝة٣جػػة ٦ػػ٨  !.. ٣ٞػػؽ دٮٚٲػػخ أ٦ػػٰ!ٚػػٰ ٦نػػ٭ؽ ر٬ٲػػت
.. ك٠ٲٙ ٹ ك٣ٞػؽ !.. أذ٠ؿ أ٩٪ٰ ث١ٲخ م٭ؿا ٦ذٮاوٺ صؿاء ذ٣ٟ!ا٣ع٤ٮل

وؿت كظٲؽا.. كظٲػؽا، ٚٞٲػؿا، ظٞٲػؿا ك٦٪جػٮذا.. ٣ػ٥ ٱذٞج٤٪ػٰ أظػؽ، ك٣ػ٥ 
.. كًػٕٮ٩ٰ ٚػٰ ٤٦ضػأ ٦ػٓ اٵٱذػةـ. ك٧٠ػة ٠٪ػخ ٦ذٮٕٝػة ٣ػ٥ !ٱذج٪ة٩ٰ أظؽ

ك٣ػػ٥ ٱؿٗػػت أظػػؽ ٦ػػ٨ اٵَٛػػةؿ ٚػػٰ ا٣عػػؽٱر إ٣ػػٰ،  ٱذٞػػؿب ٦٪ػػٰ أظػػؽ،
.. أ٤ٗٞػخ م!كاٵقٮء ٨٦ ذ٣ٟ أ٩٭٥ ا٣ذعٞٮا ص٧ٲٕػة ثٕػةاٺت صؽٱػؽة إٹ

ا٣ؽك٣ح ا٤٧٣ضأ، كدؿ٠ذ٪ٰ مؿٱؽا ثٲ٨ مٮارع ا٧٣ؽٱ٪ح.. ا٩ذ٤ٞخ ٦ػ٨ ٚنػ٢ 
إ٣ٯ ٚن٢، كوةرت ظٲةدٰ ق٤ك٤ح ٨٦ ا٣ٛن٢ ا٧٣ذٮاو٢ز ٌٚةع مجةثٰ 

، ٤٧ٔػخ كص٧ٕػخ ٦ػةٹ ٤ٔػٯ ٧٠ة ًةٔخ َٛٮ٣ذٰ.. دٕجخ ٠سٲؿا كمػٞٲخ
زػػ٥ وػػؽ٦خ ٔ٪ػػؽ٦ة ٧٤ٔػػخ أ٩٪ػػٰ  ..ظكػػةب صػػٮٰٔ كٔؿااػػٰ.. دـكصػػخ

ٚعؿ٦ػخ ٦ػ٨ اٵث٪ػةء ٧٠ػة ظؿ٦ػخ ٦ػ٨ اٳثػةء.. رٗػ٥ ذ٣ػٟ  !ٔةٝؿ ٹ أ٩ضت
.. أذؿٚػخ !أ٩ضجخ زكصذٰ! ١ٚة٩خ وؽ٦ح ٝةقٲح أف دٕؿًخ ٤٣ؼٲة٩ح

ثػؾ٩ج٭ة كأػػؾت ٦٪٭ػة ا٣ُٛػػ٢ ٠ؿ٬ػة، ظؿوػة ٦٪ػػٰ ٤ٔػٯ أف ٹ دٌػٲٓ ظٲػػةة 
٧٠ة ًةٔخ ظٲةدٰ.. أػؾد٫ كظ٤٧ذ٫ إ٣ٯ ٝؿٱح ثٕٲؽا ٨ٔ ٢٠ ٦ػة ا٣جؿمء 
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١٣ػػ٨ ظػػؽث أف صػػؿؼ قػػٲ٢ ٠ٮػ٪ػػة كذ٬ػػت ثة٣ُٛػػ٢ ثٕٲػػؽا..  ..!ٱػػؤ٧٣٪ٰ
أذ٠ؿ أ٩٪ٰ دةثٕذ٫ ثٕٲ٪ةم ثة٠ٲػة كػػؽاق ا٧٣ع٧ؿدػةف ٠جؿدٞػة٣ذٲ٨ دُٛػٮاف 

 مٕؿت ثة٣ٕضـ ك... !٤ٔٯ ا٧٣ٲةق

 ٝةَٓ ٔـكز ظؽٱر اٷق١ةٰٚ ٦ذأزؿا:
ٕؿد٪ٰ ظٞػة ثػأف ظـ٩ػٰ ٹ ٱكػةكم مػٲبة أ٦ػةـ ٦ػة .. ٣ٞؽ أمػ!٦٭ٺ ٹ د٢٧١ -

 ..!قٲؽم ٔةٱنذ٫ ٱة

ٚةثذكػػ٥ اٷقػػ١ةٰٚ كدس  زػػ٥ أػػػؿج ا٣ٕنػػؿٱ٨ در٧٬ػػة كقػػ٧٤٭ة ٣ٸقػػ١ةٰٚ..
ا٣٪ٞػػٮد ٚػػٰ صٲػػت ٠٪ؽردػػ٫.. وػػ٧خ ٤ٝػػٲٺ ك٬ػػٮ ٱعػػةكؿ أف ٱذ٧ة٣ػػٟ ًػػع١ذ٫، زػػ٥ 

 ا٩ٛضؿ ٰٚ كص٫ ٔـكز ٦ٞ٭ٞ٭ة:
٧ٕخ ٝػػٍ ٦ذػػٯ قػػ !.. ٠ٲػػٙ وػػؽٝخ ذ٣ػػٟ ٱػػة ث٤ٲػػؽ!٣ٞػػؽ ػػػؽٔذٟ ٱػػة أث٤ػػ٫ -

 ..؟!مؼىة ٱىٙ ػؽكد ٢َٛ ٚٞٲؽ ثجؿدٞة٣ذٲ٨

ا٩ٛضؿ٩ػػة ٦ػػ٨ ا٣ٌػػعٟ كمػػٕؿ ٔػػـكز ثةٷ٬ة٩ػػح، ١٣٪ػػ٫ دىػػ٪ٓ ا٣ٌػػعٟ ٦ٕة٩ػػؽا ك٬ػػٮ 
 ٱؼةَت اٷق١ةٰٚ:

أ٩ػػة ٦ػػ٨ ػػػؽٟٔ ٱػػة ٔػػ٥، ٣ػػ٥ أ٠ػػ٨ أٔػػة٩ٰ ٦ػػ٨ ٦نػػ٤١ح أوػػٺ، ٚٞػػٍ ٠٪ػػخ  -
 أدْة٬ؿ ثة٣عـف..

 ٚؿد اٷق١ةٰٚ دكف أف ٱذٮٝٙ ٨ٔ ا٣ٌعٟ:
در٧٬ػػة، أوػػجط ٣ػػؽٱٟ ٔػػؾر ٣ذعػػـف. ٚػػٰ اٳف كثٕػػؽ أف ٚٞػػؽت ٔنػػؿٱ٨  -

ا٧٣ؿة ا٣ٞةد٦ح ٹ دؼؿج ٨٦ ثٲذٟ إٹ كأ٩خ ٦جذك٥، ٚة٣عـٱ٪ٮف دك٦ػة ٦ػة 
 ..!ٱ١ٮ٩ٮف ٔؿًح ٤٣٪ىت كاٹظذٲةؿ ٱة ث٪ٰ

 ز٥ ٤ٜٔ ٱٮقٙ ًةظ١ة:
.. كأّ٪٪ػٰ ٣ػٮ ٠٪ػخ !أ٩ة أٱٌة دأزؿت ثع١ةٱذٟ ٱة٥ٔ، ٣ٞػؽ أدٞ٪ػخ ٤ٞ٦جػٟ -

 .. !١٦ةف ٔـكز ٣ى٪ٕخ ٦س٢ و٪ٲ٫ٕ

 ك٬ٮ ٱٌٓ أػؿ ٧٣كةد٫ ٤ٔٯ ا٣عؾاء: ٔٞت اٷق١ةٰٚ
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أ٩ػػة ٹ أظػػت ا٣ؿ٬ػػةف، كإ٧٩ػػة ٤ٕٚػػخ ذ٣ػػٟ ٵ٩٪ػػٰ أ٠ػػؿق أف أرل ٔةثكػػة ٚػػٰ  -
 ..!٦ض٤كٰ

 ز٥ ٩ْؿ إ٣ٯ ٔـكز ٦جذك٧ة كق٫٧٤ ظؾاءق :
ٹد٤ٞػػٜ ٱػػة ث٪ػػٰ، ٚأ٩ػػخ ٣كػػخ ث٤ٲػػؽا، كإ٧٩ػػة ا٩ؼػػؽٔخ ث٤ٞ٧جػػٰ ٣ؿظ٧ػػح ٚػػٰ  -

 ..!٤ٝجٟ
 كأػؿج ا٣ٕنؿٱ٨ در٧٬ة ٨٦ صٲج٫ كأٔةد٬ة ٫٣:

 ..!ٱة رظٲ٥ ا٤ٞ٣ت ٬ةؾ ٩ٞٮدؾ -
اقذٕةد ٔـكز اثذكة٦ذ٫ ثٕؽ٦ة اقذٕةد ٩ٞٮدق، كٔ٪ؽ٦ة ٥٬ ثؽٚٓ أصؿة اٷق١ةٰٚ، 

 ٦٪٫ٕ ٬ؾا اٵػٲؿ ٝةاٺ:
ٹ ٣ػػ٨ أٝجػػ٢ ٦٪ػػٟ ٦ػػةٹ ٱػػةٔـكز، ١٣٪٪ػػٰ أقػػأ٣ٟ ا٣ػػؽٔةء ٚػػٰ ا٧٣ٞةثػػ٢، ٦ػػ٨  -

 ..!ٱؽرم.. ٝؽ د١ٮف ٦كذضةب ا٣ؽٔٮة
*** 

ا.. ٠ةف ١٦ٮ٩ػة ٦ػ٨ ٝجػٮ كو٤٪ة إ٣ٯ ثٲخ كا٣ؽم ٰٚ د٧ةـ ا٣كةٔح ا٣ؿاثٕح ٔىؿ
كَةثٞٲ٨، ٦نٲؽا ٤ٔػٯ ا٣ػ٪٧ٍ ا٣عػؽٱر ثةٷقػ٧٪خ كاٳصػؿ.. كث٧ضػؿد أف ٚذعػخ 
ثةث٫ ا٣ؼنجٰز دك٤٤خ رااعذ٫ ا٧٧٣ٲـة إ٣ٯ أ٩ٰٛ ظة٤٦ػح ٦ٕ٭ػة ٦نػة٬ؽا كذ٠ؿٱػةت 
٧٣ػػػة ٔنػػػذ٫ ٚٲػػػ٫ ٦ػػػٓ كا٣ػػػؽام.. أذ٠ػػػؿ أ٩٪ػػػٰ ا٧٘٩كػػػخ ٚػػػٰ ا٣ع٪ػػػٲ٨ إ٣ػػػٯ ا٧٣ةًػػػٰ 

ش ٱٮقػٙ كٔػـكز ظػٲ٨ ٬ؿٔػػة ٤٣عْػةت ٦ػ٨ ا٣ػـ٨٦، ٝجػ٢ أف ٱؼؿص٪ػٰ ٦٪ػ٫ ًػضٲ
 إ٣ٯ ا٣ؽاػ٢ ثعسة ٨ٔ ا٧٣ؿظةض..

 ٠ةف ٱٮقٙ ٱٞٙ ٤ٔٯ ثةب ا٣ع٧ةـ ٦كذضؽٱة ٔـكز ثٮص٫ ٦٪١كؿ:
 ..!أرصٮؾ دٔ٪ٰ أدػ٢ ا٧٣ؿظةض أكٹ -

ك٠ػػػةف اٵػٲػػػؿ ٱكػػػعت ٱٮقػػػٙ ٦ػػػ٨ ٠ذٛػػػ٫ كٱٌػػػٓ ٱػػػؽق اٵػػػػؿل ٤ٔػػػٯ ثُ٪ػػػ٫ 
 ٦ذٮصٕة ٦كذؿظ٧ة:
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إقػػػ٭ةؿ  أدٮقػػػ٢ إ٣ٲػػػٟ أف دكػػػ٧ط ٣ػػػٰ ثة٣ػػػؽػٮؿ أكٹز إ٩٪ػػػٰ أٔػػػة٩ٰ ٦ػػػ٨ -
 ..!ظةد

 ٩ة أصؿ ٱٮقٙ ٨٦ ٱؽق:أٝج٢ أف أدؽػ٢ ٦٪٭ٲة ٦ٛةكًةد٭٧ة ك
.. قػػأد٣ٟ !دٕػػةؿ ٦ٕػػٰ كدع ٔػػـكز ٱػػؽػ٢ أكٹز إ٩ػػ٫ ٚػػٰ ظة٣ػػح ٱؿزػػٯ ٣٭ػػة -

 ٤ٔٯ ٦ؿظةض آػؿ..

٩ـ٣٪ػػة إ٣ػػٯ ا٣ٞجػػٮ، زػػ٥ كٝٛػػخ ٤ٝػػٲٺ دعػػخ أمػػٕح ا٣نػػ٧ف ا٣ذػػٰ د٪كػػةب ٔجػػؿ 
ٱػح.. ٣ُة٧٣ػة أظججػخ ا٣نجةثٲٟ ا٣ى٘ٲؿة كدؿق٥ أ٩ٮارا دااؿٱح ٤ٔٯ صؽرا٫٩ ا٣ٞؿ٦ـ

دن١ٲ٢ ًٺؿ ٨٦ ٬ةدػ٫ اٵمػٕح ا٣ذػٰ دػ٪١ٕف ٤ٔػٯ ا٣عٲُػةف، ك٣ُة٧٣ػة اٚذٞػؽت 
ذ٣ٟ ا٧٣ن٭ؽ ٰٚ ا٣جٲٌػةء.. اقػذ٘ؿٝخ ٤ٝػٲٺ ٚػٰ ذ٠ؿٱػةت ا٣ىػجة، ١٣٪٪ػٰ قػؿٔةف 
٦ةدؾ٠ؿت أ٦ؿ ٱٮقٙ ك٧ٝخ ثإرمةدق إ٣ػٯ ثػةب ا٧٣ؿظػةض. ٚ٭ػؿكؿ إ٣ٲػ٫ ٦كػؿٔة، 

زػػ٥ د٣ٛػػخ إ٣ػػٯ ٗؿٚػػح ٚػػٰ ٩٭ةٱػػح  كأ٤ٗػػٜ ا٣جػػةب كراءق دكف أف ٱ١ػػجف زر اٷ٩ػػةرة.
 ا٧٧٣ؿ..

٠ة٩ػػػخ ا٣٘ؿٚػػػح ٦كػػػذٮدٔة ٵٗؿاًػػػ٪ة ا٣ٞؽٱ٧ػػػح ٦ػػػ٨ أدكات كوػػػ٪ةدٱٜ كأزػػػةث، 
إًػػػةٚح إ٣ػػػٯ ٠ػػػٲف ٦ٺ٧٠ػػػح ٱذػػػؽ٣ٯ ٦ػػػ٨ قػػػٞٛ٭ة.. ٧ٔػػػؽت إ٣ػػػٯ ا١٣ػػػٲف ا٤ٕ٧٣ػػػٜ، 
كدعككػػخ ص٤ػػؽق اٵقػػٮد ا٣كػػ٧ٲٟ، زػػ٥ ًػػؿثذ٫ ًػػؿثة ػٛٲٛػػة ٧٠ػػ٨ ٱٌػػؿب ٤ٔػػٯ 

أ١٣ػػ٥ ا١٣ػػٲف، ك٣ػػ٥ أ٠ػػ٨ أدػػؽرب وػػؽر وػػؽٱٜ ا٣ذٞػػةق ثٕػػؽ ٚػػؿاؽ َٮٱػػ٢.. ٣ػػ٥ أ٠ػػ٨ 
. ث٢ ٠٪خ أقذ٫٤٧ٕ ػـٱ٪ح قػؿٱح ٣ٶمػٲةء ا٣ذػٰ ٹ أرٱػؽ .٤ٔٲ٫ ٧٠ة أك٧٬خ صؽدٰ

٣٭ة أف دؿا٬ة أك د٥٤ٕ ثٮصٮد٬ػة.. ٚىػ٤ذ٫ ٔػ٨ ا٣ك٤كػ٤ح ا٣ذػٰ دؿثُػ٫ ثة٣كػٞٙ، زػ٥ 
٧ٝخ ثٟٛ رثةط ٚذعذػ٫ ا٤ٕ٣ٮٱػح.. ٠ػةف ٚذعػ٫ أ٦ػؿا ثكػٲُة، ١٣ػ٨ ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ٣ٲؼُػؿ 

٣جٲػػخ ٦ػػؿة ٠ػػ٢ أقػػجٮٔٲ٨ أف ثؽاػ٤ػػ٫ قػػجٕة ٦ػػ٨ ٤ٔػػٯ ثػػةؿ صػػؽدٰ ا٣ذػػٰ د٪ْػػٙ ا
. إ٩٭ػة ثٌػٕح ٦ػ٨ ٦ض٧ٮٔػح ٦ؼُٮَػةت كصػؽ٬ة .٦ؼُٮَةت ا٣كٲ٧ٲةء ا٧٣عؿ٦ح

أثٰ أز٪ةء ظٛؿق ٣جبؿ ٝؽٱ٧ح، كٔ٪ؽ٦ة ٥٤ٔ أ٩٭ة دذ٤ٕٜ ثأ٧ٔػةؿ ا٣كػعؿ كا٣كػٲ٧ٲةءز 
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د١٧٪ػخ  ثٲػؽ أ٩٪ػٰٝؿر ظؿٝ٭ة كإدٺٚ٭ة ٝج٢ أف ٱػذ٨١٧ أظػؽ ٦ػ٨ ا٣عىػٮؿ ٤ٔٲ٭ػة. 
 ٭ة.. ا٭ة ٰٚ ٤ٛٗح ٨٦ أثٰ، ك٧ٝخ ثإػٛة٨٦ اػذٺس قجٓ ٦٪

ا٣ٮوػػػٛةت ا٧٣ػػػؾ٠ٮرة ٚػػػٰ قػػػخ ٦٪٭ػػػة دعذػػػةج رٱةًػػػح ركظٲػػػح مػػػةٝح ٝجػػػ٢ 
ا٣نؿكع ٰٚ دُجٲٞ٭ة، ٠ػة٣ؼ٤ٮة كا٣كػ٭ؿ ٵٱػةـ ٔؽٱػؽة أك ا٣ىػٮـ ٵمػ٭ؿ ٦ذذةثٕػحز 
٦ػػػة ص٤ٕ٪ػػػٰ أ٩ىػػػؿؼ ٔ٪٭ػػػة ٣ىػػػٕٮثح مػػػؿكَ٭ة. أ٦ػػػة ا٧٣ؼُػػػٮط ا٣كػػػةثٓ، ٚٲكػػػ٧ٯ 

ا٣ذػةرٱغ.. إٹ أف دُجٲػٜ ٦ػة صػةء ٚػٰ "ٔؿش ا٤٧٣ٮؾ"، ٦ض٭ٮؿ ا١٣ةدت ك٦ض٭ػٮؿ 
أثٮاث٫ ٱنذؿط ا١٣ذةثػح ٚٞػٍ، ٦ػٓ ظػؿؽ ا١٧٣ذػٮب أظٲة٩ػةز ا٣نػٰء ا٣ػؾم مػضٕ٪ٰ 

ٱػذ٥ ٔػ٨  ٤ٔٯ دُجٲػٜ كوػٛةد٫ ٚٲ٧ػة ٦ٌػٯ، ٧٤ٔػة أف دضػةرثٰ اٝذىػؿت ٤ٔػٯ ٦ػة
٭ػة اَؿٱٜ ا٣ذٺكة كا٣ذٕـٱ٥، ٠ذكػؼٲؿ ا٣ضػ٨ ٣ذعؿٱػٟ اٵمػٲةء ٔػ٨ ثٕػؽ أك ٷػٛة

ا٣ذػٰ دػذ٥ ٔػ٨ َؿٱػٜ ٠ذةثػح ا٣ُٺقػ٥ كا٣ضػػؽاكؿ ثنػ٢١ ٦ؤٝػخ. أ٦ػة ا٣ذُجٲٞػةت 
٤ٚػػ٥ د١ػػ٨ ٣ذػػ٪ضط ٦ٕػػٰ، كا٣كػػجت ٚػػٰ ذ٣ػػٟ أف ا٣عجػػؿ ا٣ػػؾم ٠٪ػػخ أقػػذؼؽ٫٦ ٚػػٰ 

 ٠ذةثذ٭ة ٠ةف ٦ٛذٞؿا ٣نؿكط ا٣عجؿ ا٣ؿكظة٩ٰ كٔ٪ةوؿق ا٣عٞٲٞٲح..

أػؿصخ ا٧٣ؼُٮط ٨٦ ا١٣ٲف، ز٥ ص٤كخ ٤ٔٯ و٪ؽكؽ ٰٚ زاكٱػح ا٣٘ؿٚػح 
رٱة إ٣ػػػٯ صٲجػػػٰ كدذعكػػػف كمػػػؿٔخ ٚػػػٰ دىػػػٛع٫.. ٠ة٩ػػػخ ٱػػػؽم د٧ذػػػؽ ٹ مػػػٕٮ

. .ٝػػػةركرة ا٣عجػػػؿ ا٣ذػػػٰ أكوػػػة٩ٰ "داٚٲػػػؽ ثػػػ٨ ظٲػػػٮف" ثإٱىػػػة٣٭ة إ٣ػػػٯ "ا٣نػػػؿٱٙ"
ٝةك٦ػػخ صة٬ػػؽا أف ٹ أٝػػٮـ ثإػؿاص٭ػػة ٦ػػ٨ صٲجػػٰ، ١٣ػػ٨ ٬ٮقػػٰ ا٣ٞػػؽٱ٥ كًػػٰٕٛ 

٬ػػٮ ركظػػة٩ٰز أصجؿ٩ػٰ ٤ٔػػٯ إػؿاص٭ػػة.. ٠٪ػػخ أ٩ْػػؿ إ٣ٲ٭ػػة كًػػ٧ٲؿم  دضػةق ٠ػػ٢ ٦ػػة
ٚٲ٧ة ٠٪خ أظػةكؿ إٝ٪ةٔػ٫ ثػأف  ٱعةكؿ أف ٱٞ٪ٕ٪ٰ ثأف ػٲة٩ح اٵ٦ة٩ح ٢ٕٚ ٦نٲ٨،

ٱٕػػؽ صؿٱ٧ػػح ٠جٲػػؿة.. ظةك٣ػػخ ٦ٞةك٦ػػة أف ٹ  ا٣عىػػٮؿ ٤ٔػػٯ ا٤ٞ٣ٲػػ٢ ٦ػػ٨ ا٣عجػػؿ ٹ
 أٚذع٭ة، إٹ أ٩٪ٰ ٚن٤خ ٰٚ ذ٣ٟ ٔ٪ؽ٦ة ٧٣عخ ٝةركرة ٚةرٗح ٤٦ٞةة اٵرض..

٧ٞٚخ ٨٦ ١٦ة٩ٰ كا٣ذُٞػخ ا٣ٞػةركرة، زػ٥ أ٤ٗٞػخ ثػةب ا٣٘ؿٚػح اظذٲةَػة ٦ػ٨ 
جػػؿ، كقػػ١جخ ا٤ٞ٣ٲػػ٢ ٦٪ػػ٫ ٚػػٰ ا٣ٞػػةركرة دػػػٮؿ أظػػؽ ا٣ؿٚػػةؽ. ٚذعػػخ ٝػػةركرة ا٣ع
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اٵػؿل، ز٥ أظ٧١ػخ إٗٺٝ٭ػة.. أٔػؽد٭ة إ٣ػٯ صٲجػٰ كػؿصػخ ٦ػ٨ ا٣٘ؿٚػح، ثٕػؽ أف 
 أػٛٲخ ا٧٣ؼُٮط كٝةركرة ا٣عجؿ ا٧٣كؿكؽ ػ٤ٙ ا٣ى٪ؽكؽ..

 ***    
ٔ٪ػػؽ٦ة ٔػػؽت إ٣ػػٯ ا٣ُػػةثٜ اٵرًػػٰ ٠ػػةف ٔػػـكز ٦ػػة ٱػػـاؿ ٚػػٰ ا٣ع٧ػػةـ، ك٠ػػةف 

ا٣ذ٤ٛػػةز.. أ٦ػػة ا٧٣٭ػػؽم ١ٚػػةف ٚػػٰ  ٱٮقػػٙ ٦كػػذ٤ٞٲة ٤ٔػػٯ أرٱ١ػػح ٚػػٰ ا٣ج٭ػػٮ ٱنػػة٬ؽ
١٦ذجػػح كا٣ػػؽم، ٱضػػٮؿ كقػػٍ ا٣٘ؿٚػػح كٱع٤٧ػػٜ ثنػػ٘ٙ ٚػػٰ رٚػػٮؼ ا١٣ذػػت ا٣ذػػٰ 
دعػػٲٍ ثػػ٫ ٦ػػ٨ ٠ػػ٢ صة٩ػػت.. راٝجػػخ ٣٭ٛذػػ٫ ٤٣عْػػةت كأ٩ػػة ٦كػػذ٪ؽ إ٣ػػٯ ا٣جػػةب، زػػ٥ 

 ػةَجذ٫ ٝةاٺ:
دجؽك ٦ذ٤٭ٛة ك٠أ٩ٟ ٢َٛ ٰٚ ٦ذضؿ ا٣ع٤ٮا٩ٰ، دعؽؽ إ٣ٯ ا٣ع٤ٮل دكف  -

 ..!أف د٧ذؽ ٱؽؾ إ٣ٲ٭ة

 رإٚة ظةصجٲ٫، ز٥ اثذك٥ ٝةاٺ: اقذؽار
٬ؾق ا١٣ذػت دؿاكد٩ػٰ ٔػ٨ ٩ٛكػٰ، إ٩٭ػة دـٱػؽ ٔػ٨ زػٺث آٹؼ ٠ذػةب ٚػٰ  -

 !٦ؼذ٤ٙ ا٧٣ضةٹت!.. ٢٬ ٠ةف كا٣ؽؾ ٠ذجٲة؟
 ..!ٹ، ١٣٪٫ ٠ةف ٔةمٞة ١٤٣ذت كا٣ٞؿاءة -
 أدك٧ط ٣ٰ ثٞؿاءة ٠ذةب؟ -
 ثة٣ُجٓ، دىؿؼ ك٠أ٩ٟ ٰٚ ثٲذٟ.. -

ٚكػعج٫ ٤ٝػٲٺ ثكػجةثذ٫، زػ٥ ز٥ دٮص٫ ٦جةمؿة إ٣ٯ ٠ذةب ٰٚ أٝىػٯ ٱ٧ٲ٪ػ٫.. 
 أػؿص٫ ٨٦ ثٲ٨ ا١٣ذت ثؿٜٚ ك٬ٮ ٱٞؿأ ٔ٪ٮا٫٩:

 ..!"اٵ٦ٲؿ".. ١٤٣ةدت ٩ٲ١ٮ٣ٮ ٦ة٠ٲة٤٤ٰٚ.. ٣ُة٧٣ة رٗجخ ٰٚ ٝؿاءد٫ -

 قأ٣ذ٫ قةػؿا:
٨٦ ثٲ٨ ٬ؾق ا١٣ذت ٤٠٭ة، اػذؿت ٠ذةب ٦ة٠ٲػة٤٤ٰٚ! أ٣ػ٥ دكػذُٓ إٱضػةد  -

 ٠ذةب أ٢ٌٚ ٨٦ دؿ٬ةت ذ٣ٟ ا٣نٲُةف؟!
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 ب:أصةث٪ٰ ك٬ٮ ٱذىٛط ا١٣ذة
أوجخ ٰٚ ٠ٮ٫٩ مٲُة٩ة، ١٣٪ٟ ٣ػ٨ دكػذُٲٓ إ١٩ػةر ٔجٞؿٱذػ٫.. ٱ١ٛػٯ أف  -

 ..!٥ْٕ٦ ا٣ع١ةـ ٱذٮقؽكف ٠ذةث٫ ٬ؾا كٱىجعٮف ٤ٔٲ٫ ٢٠ وجةح
ٱ١ػػػٮف  أك٣بػػػٟ ظ١ػػػةـ، ك٬ػػػ٥ ٦ٕػػػؾكركف إف ٤ٕٚػػػٮاز ٚة٣عػػػة٥٠ دك٦ػػػة ٦ػػػة -

٦عٛٮٚػػة ثة٣ػػؾاةب كا٣نػػٲةَٲ٨، ك١٣ػػٰ ٱٕػػٲل ثٲػػ٪٭٥ ٱذٮصػػت ٤ٔٲػػ٫ أف 
٦٭ؽم ٧ٚضؿد ٚذٯ  ٠ٲؽ٥٬.. أ٦ة أ٩خ ٱة ٱ١ٛؿ ٦س٤٭٥، كإٹ ٨٤ٚ ٱك٥٤ ٨٦

٦٘ؿثٰ ثكٲٍ ٹ ٔٺٝح ٣ٟ ثة٣ع٥١ ٹ ٨٦ ٝؿٱػت كٹ ٦ػ٨ ثٕٲػؽ.. أرصػٮؾ 
 ..!ٹ دىؽؽ أ٩ٟ ٝةدر ٤ٔٯ ظ٥١ ا٣ٕة٥٣ كدؼ٤ٲى٫ ٨٦ ا٣نؿكر

ت ٦ٕػػة٥٣ اٷظػػؿاج ثةٹ٩ذنػػةر ٤ٔػػٯ ؾمػػؿٔخ ٚػػٰ ا٣ٌػػعٟ ٦ذ٭٧١ػػة، ٚٲ٧ػػة أػػػ
 ٝك٧ةت كص٭٫.. ٝج٢ أف ٱكأ٣٪ٰ:

 ك٦ة ا٧٣ة٩ٓ ٨٦ ذ٣ٟ؟ -
إف قػػػ٧٤٪ة ك.. ظذػػػٯ !٣ٞػػػؽ أػجؿدػػػٟ قػػػةثٞة ثػػػأف ٧َٮظػػػٟ ٬ػػػؾا ػٲػػػة٣ٰ -

ثإ١٦ة٩ٲح كٝٮ٫ٔ، ٚإ٩ٟ قذ١ٮف أمج٫ ثٞػٍ ٱع٤ػ٥ ثة٣كػٲُؿة ٤ٔػٯ ٗةثػح 
 ٤٦ٲبح ثة٣ٮظٮش.

اردجػػٟ ٤ٝػػٲٺ كأ٤ٗػػٜ ا١٣ذػػةب.. ّ٪٪ػػخ أ٩ػػ٫ قػػٲٕٲؽق إ٣ػػٯ ١٦ة٩ػػ٫، ١٣٪ػػ٫ دأثُػػ٫، كرد 
 ٦جذك٧ة:

كٝؽ أ٠ٮف  !اقكٝؽ ٱ١ٮف ػٲة٣ٲة ٧٠ة دؿ !.. ٧َٮظٰ ٠جٲؿ!إق٧ٓ ٱة أظ٧ؽ -
.. ١٣٪٪ػٰ أٔػؿؼ ٦ػة أرٱػؽ، !أمج٫ ثٍٞ ٰٚ ٔػة٥٣ ٦ػ٨ ا٣ٮظػٮش ٧٠ػة دٞػٮؿ

ك٣ػ٨  !كقأقٕٯ صة٬ؽا ٰٚ دعٞٲٞػ٫ ٦٭٧ػة ٤٠ٛ٪ػٰ اٵ٦ػؿ. إ٩٭ػة ظٲػةدٰ أ٩ػة
.. أ٩ة إ٩كػةف !أق٧ط ٵظؽ ثأف ٱ٤٧ٰ ٤ٰٔ ٝؿارادٰ، أك ٱسجٍ ٨٦ ٔـٱ٧ذٰ

ٱ٤٧ٟ ٬ؽٚة، أ٦ة أ٩خ ٱة أظ٧ؽ، ٦ضؿد إ٩كةف ٱ٭ػٲ٥ ٤ٔػٯ كص٭ػ٫ ٚػٰ ٬ػؾق 
 ..!ٱؿٱؽق ٦٪٭ة ا٣ؽ٩ٲة، كٹ ٱٕؿؼ ٦ة
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زػػػ٥ ػػػػؿج ٦ػػػ٨ ا١٧٣ذجػػػح ثٕػػػؽ٦ة ٩ضػػػط ٠ٺ٦ػػػ٫ اٵػٲػػػؿ ٚػػػٰ إزػػػةرة زكثٕػػػح ٦ػػػ٨ 
دكػػةء٣خ ٔػػ٨ ا٣كػػجت ا٣ػػؾم ٱضٕػػ٢ اٷ٩كػػةف ٦ذُٕنػػة  ا٣ذكػػةؤٹت ٚػػٰ ذ٬٪ػػٰ..

أـ أ٩ػػػ٫ ٩ػػػةدش ٔػػػ٨  !٤٣ع١ػػػ٥ كا٣ذكػػػ٤ٍ.. ٬ػػػ٢ ٬ػػػٰ ٗؿٱػػػـة ُٚؿٱػػػح ٣ػػػؽل اٷ٩كػػػةف؟
ح ٚػػٰ دعٞٲػػٜ ا٣ٕؽا٣ػػح ٦ػػ٨ دٕٚػػخ .. ٬ػػ٢ ٬ػػٰ ا٣ؿٗجػػ!ا٧٣جة٣٘ػػح ٚػػٰ دٞػػؽٱؿ ا٣ػػؾات؟

ا٧٣٭ؽم إ٣ٯ ٬ؾا ا٧ُ٣ٮح؟ أـ أ٩٭ة اٵ٩ة٩ٲح ا٣ذٰ ص٤ٕذ٫ ٱؿل ٩ٛك٫ أظػٜ ثة٣جُٮ٣ػح 
٨٦ ثٞٲح ا٣٪ةس؟.. ٠٪خ قأو٫ٛ ثة٣ض٪ٮف ٣ٮٹ أف دؾ٠ؿت ٧َٮح ا٣ؼ٤ٲٛح ا٣ٕةدؿ 
٧ٔؿ ثػ٨ ٔجػؽ ا٣ٕـٱػـ ثذػٮ٣ٰ اٷ٦ػةرة ٝجػ٢ ٩ٲ٤٭ػة. ك٣ػٮٹ أف دػؾ٠ؿت أف ظ٤ػ٥ دعؿٱػؿ 

 ؿ وٺح ا٣ؽٱ٨ ٦٪ؾ وجةق..ا٣ٞؽس راكد ا٣٪ةو

ٱٮ٣ػػؽ ا٧ُ٣ٮظػػٮف ثنػػؿا ٠٘ٲػػؿ٥٬، ١٣ػػ٪٭٥ ٱذٛٮٝػػٮف ٤ٔػػٯ اٳػػػؿٱ٨ ث٭٧٧٭ػػ٥.. 
٨٧ٚ ا٣٪ةس ٨٦ ٱٞج٢ أف ٱ١ٮف ٦ك١ٲ٪ة ٦ذكٮٹ، ك٦٪٭٥ ٨٦ ٹ ٱٞجػ٢ إٹ أف ٱ١ػٮف 
١٤٦ػػػة ٦ذٮصػػػة.. إ٩٭ػػػة ظ٧١ػػػح ا٣ػػػؿب، ٤ٚػػػٮٹ ا٤٧٣ػػػٮؾ ٧٣ػػػة ٧٤ٔ٪ػػػة ثأ٩ػػػ٫ ا٧٣ٕػػػـ، ك٣ػػػٮٹ 

. ٣ػٮٹ اٵػٲػةر ٧٣ػة أدر٠٪ػة رظ٧ذػ٫ ك٧ٕ٩ذػ٫، ك٣ػٮٹ ا٧٣ذكٮ٣ٮف ٧٣ة ٔؿٚ٪ة أ٫٩ ا٧٣ػؾؿ.
اٵمؿار ٦ة أدر٠٪ة ٝ٭ؿق ك٧ٞ٩ذ٫. إ٩٭ػة ٦ْػة٬ؿ ا٧١٣ػةؿ اٷ٣٭ػٰ ا٣ذػٰ دؼ٤ػٜ ا٣ذػٮازف 

 ٰٚ ٬ؾا ا٣ٕة٥٣، ك دسجخ ثعٜ أف هللا ٕٚةؿ ٧٣ة ٱؿٱؽ..
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 ..الشريف مقابلة
 

ر ٧٣٪ػـؿ ا٣نػؿٱٙ ذاف ا٧٣٘ؿب ٝةوؽٱ٨ ا٧٣كػضؽ ا٧٣ضػةكآٗةدر٩ة ا٣جٲخ ٝجٲ٢ 
إثػػػؿا٬ٲ٥.. ٠٪ػػػخ أ٩ػػػٮم ٣ٞػػػةءق ٬٪ػػػةؾ ١٣ػػػٰ أقػػػ٫٧٤ أ٦ة٩ذٲػػػ٫، كأٔػػػؿض ٤ٔٲػػػ٫ ٔػػػـكز 

دؼ٤ػػٯ ٣ٞػػؽ  ..٣ٲٕة٣ضػػ٫ز قػػٲ٧ة كأف ٔػػـكز ٝػػؽ أثػػؽل ظ٧ةقػػة ٠جٲػػؿ ٧٣ٺٝػػةة ا٧٣ٕػػة٣ش
أػٲؿا ٨ٔ ثؽ٣ذ٫ ا٣ؿق٧ٲح، كا٩ذٞٯ ٦ػ٨ دكٹثػٰ ٠٪ػؽرة زرٝػةء ك٩ٕػٺ ص٤ػؽٱة أوػٛؿ 

ا١ٕ٩ػف دٛةؤ٣ػ٫ ٤ٔػٯ ظؽٱسػ٫ ك ثػ٠٢ة٣ػؾم ٱعذػؿؼ إقػ١ةٚٲٮ دػةٚؿاكت وػ٪ةٔذ٫.. 
٠ةف ٱضؽ ٰٚ قٲؿق كٱسؿزؿ ٠سٲؿا ٤ٔٯ ٗٲؿ ٔةددػ٫، كٚػٰ إظػؽل ا٤٣عْػةت  زأٱٌة

وػػػٕؽ إ٣ػػػٯ أ٧٠ػػػح، كمػػػؿع ٚػػػٰ دؿدٱػػػؽ أ٬ػػػةزٱش ثة٤٣٭ضػػػح ا٣نػػػ٧ة٣ٲح ا٣ضج٤ٲػػػح. ٚجػػػؽا 
ك٧٠ة ٱعىػ٢  .٦ٌع١ة ٔ٪ؽ٦ة رٚٓ ا٣٭ٮاء ٠٪ؽرد٫ ك٠نٙ ٨ٔ قةٝٲ٫ ا٣٪عٲٛذٲ٨.

 :٤كؼؿٱح ٦٪٫ ٝةاٺٰٚ ٢٠ ٦ؿة، اقذ٢٘ ٱٮقٙ ا٣ٛؿوح ٣

 !إ٩ـؿ ٨٦ ٔ٪ؽؾ أٱ٭ة ا٧٣٭ؿج، أد٤ٟ قةٝةؾ أـ أٔٮاد زٞةب؟  -

ر٫ٞ٦ ٔـكز ث٪ْؿة ٚٮٝٲح ك٠أ٩ػ٫ أ٦ٲػؿ ٤ٔػٯ ثؿصػ٫ ا٣ٕػةصٰ.. زػ٥ أصةثػ٫ ث٪جػؿة 
 :رٝٲٞح ٨٧٠ ٱؼةَت َٛٺ و٘ٲؿا

ٱة ك٣ؽم أٹ دكذُٲٓ اظذؿاـ ٦ػ٨ ٱ١جؿك٩ػٟ قػ٪ة؟! أٹ دعكػ٨ مػٲبة آػػؿ  -
ٟز قػذضؽ أمػٲةء ٠سٲػؿة ٣ذ٪نػ٢٘ ث٭ػة أ٩ْؿ إ٣ٯ ٦ة ظٮ٣ػ !ٗٲؿ ا٣كؼؿٱح؟

ٔػ٨ دذجػٓ ٔػٮرات ا٣٪ػةس.. أ٩ْػؿ إ٣ػٯ ص٧ػةؿ ٬ػؾق ا٤٣عْػةت ا٣ذػٰ دكػجٜ 
 !.. إ٣ػػػػػٯ ا٩كػػػػؽاؿ مػػػػػٕةع ا٣نػػػػػ٧ف ٤ٔػػػػٯ ا٣ضجػػػػػةؿ كا٣كػػػػػ٭ٮؿ!ا٣٘ػػػػؿكب

.. أ٩ىػػخ ٣ـٝـٝػػةت !كا١ٕ٩ػػةس ٣ػػٮف ا٣كػػ٧ةء ا٣كػػةظؿ ٤ٔػػٯ وػػٛةء ا٧٣ٲػػةق
ك٬ػٮ ا٣ٕىةٚٲؿ ا٣ٕةاؽة إ٣ٯ أٔنةم٭ة، كاقذنٕؿ ٬جػٮب ا٣٪كػٲ٥ كراٝجػ٫ 

ٱٕ٪ٲػػٟ، ك٠ٛػػةؾ  .. اردػػٜ ٤ٝػػٲٺ ك٠ٛػػةؾ دػػؽػٺ ٚٲ٧ػػة ٹ!ٱعػػؿؾ اٵٗىػػةف
 ..ػٮًة ٰٚ أٔؿاض ا٣٪ةس
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 :ًعٟ ا٧٣٭ؽم، كوٜٛ إٔضةثة ثؼُةب ٔـكز
.. رٗػ٥ أ٩٪ػٰ ٔػةصـ ٔػ٨ دىػ٪ٲٟٛ إٹ أ٩٪ػٰ أمػؽ ٤ٔػٯ !أظك٪خ ٱة ٔػـكز  -

 ..!ٱؽؾ ثٞٮة ٬ؾق ا٧٣ؿةز ٣ٞؽ قعٞخ ٱٮقٙ دكف أف د٪ـؿ ٧٣كذٮاق

 :ؿد٫ ا٣كةػؿة ٦كذٛـاظٲ٪٭ة ٔٞت ٱٮقٙ ث٪ج
ٔػـكز، ١٣ػ٨  .. أرل أ٩ٟ دعٮ٣خ إ٣ٯ مةٔؿ ٦ؿ٬ٙ ا٣عف ٱة!أككق ص٧ٲ٢ -

ٹ د٪كػػػٯ أ٩ػػػٟ ٦ٞجػػػ٢ ٤ٔػػػٯ ص٤كػػػح وػػػؿع ثٕػػػؽ ٤ٝٲػػػ٢.. قػػػٲ٧٘ٯ ٤ٔٲػػػٟ، 
كقٮؼ دىؽر أوٮات ٗؿٱجح، كقٲؼؿج ا٣ـثؽ ٨٦ ٧ٚػٟ كأ٩ػخ دذؼػجٍ 
٠ك١٧ح ٤ٔٯ ا٣نةَئز ظٲ٪٭ة قذٛٞؽ مةٔؿٱذٟ، كقػأ٠ٮف ظةًػؿا ١٣ػٰ 

ةدٰٛ ا٣ض٧ٲػػ٢، كإف أٔضج٪ػػٰ ا٣ٛٲػػؽٱٮز ٚكأ٩نػػؿق ٤ٔػػٯ أكزػػٜ ا٤٣عْػػح ث٭ػػ
 رأٱٟ؟ اٹ٩ذؿ٩خ ثٕ٪ٮاف "ٔ٪ؽ٦ة ٱؿٝه ا٧٣ض٪ٮف".. ٦ة

٥٣ أ٨٠ ٦٭ذ٧ة ٧٣ة ٱؽكر ثٲ٪٭٧ة، ٠ةف د١ٛٲؿم ظٲ٪٭ة ٦٪ن٘ٺ ثة٣عجؿ ا٧٣كؿكؽ، 
ٔ٪ػػؽ٦ة مػػة٬ؽت ٔػػـكز ٱٞٛػػـ ٦ػػ٨  ،كث٧ػػة ٱ١٧٪٪ػػٰ أف أوػػ٪ٓ ثػػ٫ ٦ػػ٨ أٔةصٲػػت.. ١٣ػػ٨

٬ٮ ٱكذنٲٍ ٌٗجة ٧٦ة ٝة٫٣ز اردأٱخ أف أًٓ ٤ٔٯ اٵ٧٠ح ٦ذٮص٭ة إ٣ٯ ٱٮقٙ ك
ظؽا ٣ذىؿٚةد٭٥ ا٣ىجٲة٩ٲح ا٣ذٰ ٹ د٪ذ٭ٰ، ز٥ صؾثخ ٔـكز ٨٦ ٌٔؽق ككًٕخ 

 :ٱؽم ٤ٔٯ ٠ذ٫ٛ ٦جٕؽا إٱةق ٨ٔ ٱٮقٙ

٬ٲة ٱة ٔـكز دٟٔ ٨٦ ٱٮقػٙ اٳف.. ٣ٞػؽ أٔضج٪ػٰ ٦ػة ٠٪ػخ د٘٪ٲػ٫، ٬ػ٢   -
 !٣ٟ أوٮؿ ٨٦ ا٣ن٧ةؿ؟

 :ذةدةدٺمٯ ٌٗج٫ ثكؿٔح، كأصةث٪ٰ ثٕٛٮٱذ٫ ا٧٣ٕ
.. أ٦ػٰ د٪عػؽر ٦ػ٨ ٦ؽٱ٪ػح دُػٮاف، ك٬ػٰ ا٣ذػٰ ٣ٞ٪ذ٪ػٰ ٬ػؾق !أصػ٢ !أص٢ -

 ..اٵ٬ةزٱش
 ص٧ٲ٢.. أٹ دنذةؽ ٵ٦ٟ؟ -
أمذةؽ ٣٭ة ك٬ٰ ٦ٰٕ، ١ٚٲٙ ٹ أمػذةؽ  ؟!ٱنذةؽ ٵ٫٦ ك٢٬ ٬٪ةؾ ٨٦ ٹ -

 ..!٣٭ة ك٬ٰ ثٕٲؽة ٔ٪ٰ
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 :ز٥ أردؼ ك٬ٮ ٱجذك٥ ..د٪٭ؽ ث٧ٕٜ
 ..!ةؿ ٢٠ أقجٮعإ٩٭ة د٧٤١٪ٰ ٤ٔٯ ا٣٭ةدٙ ٢٠ ٱٮ٦ٲ٨، كدؿق٢ ٣ٰ ا٧٣ -

 :أًع١٪ٰ ٝٮ٫٣، كًؿثخ ٤ٔٯ ّ٭ؿق ٧٦ةزظة
دؿقػػ٢ ٣ػػٟ ا٧٣ػػةؿ؟! ٣ٞػػؽ مػػةرٚخ ٤ٔػػٯ اٵرثٕػػٲ٨ ٱػػة وػػةح.. أٹ دكػػذعٲٰ  -

 !٨٦ أف دأػؾ ٦ىؿكٟٚ ٨٦ أ٦ٟ؟

 :أصةب ًةظ١ة
إ٩٭ة ٨٦ ٱىؿ ٤ٔٯ ذ٣ٟ.. كأ٩ة ٦ضجػؿ ٤ٔػٯ دٞجػ٢ ا٣ٮًػٓ، ٚػٺ مػ٭ةدة ٣ػٰ   -

 ..!كٹ أظؽ ٱٞج٢ ثٰ ٦ٮّٛة !دؤ٤٬٪ٰ ٢٧ٕ٤٣
 ..ا٣ذضةرة ػٲؿ ٨٦ اٷصةرة !دذةصؿ؟ ك٥٣ ٹ -
قأ٢ٕٚ.. ٨١٣ ٱذٮصت ٤ٰٔ أكٹ ا٣ذؼ٤ه ٦ػ٨ ا٣ض٪ٲػح قػٕةد كاقػذٕةدة   -

 ! ..اقذٞؿارم ا٣٪ٛكٰ

 ..رف ٬ةدٙ ٔـكز.. ز٥ أػؿص٫ ٦ػ٨ ا٣ضٲػت اٵ٦ػة٦ٰ ١٣٪ؽردػ٫، ك٩ْػؿ إ٣ػٯ مةمػذ٫
 :٣ٲىٲط ٚؿظة

 !!إ٩٭ة أ٦ٰ ٱة أظ٧ؽ  -

ٛػػؿؾ رأقػػ٫ ٦جذض٭ػػػة.. اثذكػػ٧خ، ٚٲ٧ػػة اثذٕػػؽ ٔ٪ػػػٰ ٤ٝػػٲٺ ك٬ػػٮ ٱ٤١ػػ٥ أ٦ػػػ٫ كٱ
١٣٪٪ٰ قؿٔةف ٦ة د٧ٕؽت اٹ٩كٺخ ٨٦ ذ٠ؿٱةدٰ ٠ٲٺ دذعٮؿ إ٣ٯ  ..دؾ٠ؿت أ٦ٰ

كاقػذؽرت ٵ٠ذنػٙ  ،ظ٪ٲ٨ ٦عـف كا٩نػ٤٘خ ث٧ػة ظػٮ٣ٰ، زػ٥ دٮٝٛػخ ٔػ٨ ا٣كػٲؿ
 أ٩٪ٰ قجٞخ ا٧٣٭ؽم كٱٮقٙ ثأ٦ذةر ٠سٲؿة.. 

٠ػػػةف ا٧٣٭ػػػؽم ٱكػػػٲؿ كاًػػػٕة ٱؽٱػػػ٫ ػ٤ػػػٙ ّ٭ػػػؿق، ثٲ٪٧ػػػة ٠ػػػةف اٳػػػػؿ ٱعؽزػػػ٫ 
٠سٲؿا ك٠أ٫٩ ٱنؿح مٲبة ٦ة.. ظةك٣خ اٝذ٪ةص ٧٤٠ح أك ٧٤٠ذٲ٨ ٧٦ة  كٱعؿؾ ٱؽٱ٫

ٱٞٮ٫٣ ٤ٕ٣٪ٰ أقذ٪ذش ٦ٮًٮع ظؽٱس٭٧ة، إٹ أف ثٕؽ٧٬ة كزٝـٝةت ا٣ٕىةٚٲؿ ا٣ذٰ 
 :د٧ٶ اٵصٮاء ظة٣خ دكف ذ٣ٟ.. دةثٕخ قٲؿم، ز٥ ٔةد ٔـكز ٦٭ؿكٹ ك٬ٮ ٱ١ؿر
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 ..!.. اٵـ أص٢٧ مٰء ٰٚ ا٣ؽ٩ٲة!اٵـ أص٢٧ مٰء ٰٚ ا٣ؽ٩ٲة -

 :ذ٫ ًةظ١ةقأ٣
 ..٦ة اٵ٦ؿ؟! أراؾ ٦جذ٭ضة -
ك٦ػة زاد ٦ػ٨ اثذ٭ػةصٰ  !وٮت أ٦ٰ ٠ٛٲ٢ ثأف ٱض٤ٕ٪ٰ ٦جذ٭ضػة ٱػة وػةح -

 ..!أ٩٭ة أرق٤خ ٣ٰ ظٮا٣ح ٦ة٣ٲح أٱٌة

 :دأ٢٦ مةمح ٬ةد٫ٛ ٦ؿة أػؿل كدٺ أرٝة٦ة، ز٥ أردؼ ٝةاٺ
إ٩٭ػػة ا٣نػػٲٛؿة ا٧٣ؼىىػػح ٤٣عٮا٣ػػح.. ٝػػ٢ ٣ػػٰ أٱػػ٨ دٮصػػؽ ك٠ة٣ػػح دعٮٱػػ٢  -

 ..!ـ ا٧٣ةؿاٵ٦ٮاؿ؟ أرٱؽ اقذٺ

 ..أٝؿب ك٠ة٣ح ٨٦ ٬٪ة دٞٓ ٤ٔٯ ثٕؽ قخ ٠ٲ٤ٮ٦ذؿات -
 أٹ دٮصؽ كاظؽة أٝؿب؟ -
 ..٠ة٩خ.. ١٣٪٭ة أ٤ٗٞخ ثٕؽ دٕؿً٭ة ٤٣كؿٝح  -

 :ز٥ دٮٝٛخ ٨ٔ ا٣كٲؿ، كمؿٔخ ٰٚ ا٣ٌعٟ.. ٣ٲكأ٣٪ٰ ٔـكز ٦كذٛ٭٧ة
 !٦ة ثٟ دٌعٟ؟ -
 ..!٣ٞؽ دؾ٠ؿت ٝىح قةرٝ٭ة -
 !أػجؿ٩ٰ ٔ٪٫ -
مػةب ٚػٰ ا٣سٺزػٲ٨، أمػٕخ، أٗجػؿ.. ثٮػ٪ٮ٩ح".. ١٬ؾا ٱ٤ُٞػٮف ٤ٔٲػ٫، "  -

٦ؼةَػػػ٫ ٹ ٱٛػػػةرؽ ٦٪ؼؿٱػػػ٫، كإف ٕٚػػػ٢ز ٚإ٩ػػػ٫ ٱذػػػؿؾ أزػػػؿق ٤ٔػػػٯ َػػػٮؿ 
  ..!مةرثٲ٫

 :ٝةَٕ٪ٰ ٔـكز ٦ذٞـزا
 !ٱٕٕٓ ٦ٞؿؼ -
٦ٞػػؿؼ؟!.. ٦ػػةذا ٣ػػٮ رأٱذػػ٫ ك٬ػػٮ ٱـٱػػ٢ صٮارثػػ٫ ٔػػ٨ ٝؽ٦ٲػػ٫ ٚػػٰ كًػػط   -

ا٣٪٭ةر، دؼٲ٢، ٱـٱ٤٭ة ثجٍء ظذٯ دذك٪ٯ ٣ٟ رؤٱح ا٣ؼ٧ةاؿ ا٣ٕٛ٪ػح ك٬ػٰ 
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ؽ٫٦، ٝج٢ أف ٱ٤ٛعٟ ٔجٞ٭ة ا٣ؾم ٱٕٲؽ ذا٠ؿدٟ إ٣ػٯ ٦ـاثػ٢ د٪ك٤غ ٨٦ ٝ
.. ثة٣ذأ٠ٲؽ قذذعةمػٯ !ا٣ذةرٱغ.. ٣ُة٧٣ة ٠ة٩خ ا٣ؿااعح ٦ؿدجُح ثة٣ؾا٠ؿة

ٱٌػة ٤ٕٚػٮا، أا٣٪ْؿ إ٣ٲ٫.. ك٣كخ ا٣ٮظٲػؽ ا٣ػؾم قػٲ٢ٕٛ ذ٣ػٟ، ٚػة٣ضٲؿاف 
.. ١٣٪٪ػٰ ٠٪ػخ أ٣ٞػٰ ٤ٔٲػ٫ ا٣كػٺـ ثػٮد ٧٤٠ػة !٠ة٩ٮا ٹ ٱ٪ْؿكف إ٣ٲػ٫ ا٣جذػح

ٚػػٰ ١٦ة٩ػػ٫ ا٧٣ٕذػػةد ثػػة٣ٞؿب ٦ػػ٨ ك٠ة٣ػػح دعٮٱػػ٢ اٵ٦ػػٮاؿ.  رأٱذػػ٫ صة٣كػػة
٤ٔٯ ثٮٱت ٔؽاد ا٧٣ٲةق، كٱٌٞٯ ا٣ٲٮـ ث٪٭ةرق ٦كذضؽٱة ا٧٣ػةرة..  ئٱذ١

كٔ٪ؽ٦ة ٱع٢ ا٤٣ٲ٢ز ٱ٤ذعٙ ثُ٘ةا٫ كٱ٪ةـ، ٣ٲكذٲِٞ ٰٚ ا٣ٲٮـ ا٧٣ٮا٣ٰ 
كٱٕٲؽ ٩ٛف ا٣كٲ٪ةرٱٮ.. ذات ٱٮـ د٘ٲؿ ا٣كٲ٪ةرٱٮ! اػذٛٯ "ثٮػ٪ٮ٩ػح"، 

٣ٮ٠ة٣ػػػح.. ٚػػػذط ا٣٪ػػػةس ثٮٱػػػت ا٣ٕػػػؽاد، ٚٮصػػػؽكا كاػذٛػػػخ ٦ٕػػػ٫ أ٦ػػػٮاؿ ا
ثؽاػ٫٤ ٚذعح إ٣ٯ ا٣ٮ٠ة٣ح.. ٝةـ ثٮػ٪ٮ٩ح ث٤٧ٕٲذ٫ كا٣٪ػةس ٩ٲػةـ، ػُػٍ 
١٣ػػ٢ مػػٰء ٦٪ػػؾ ا٣جؽاٱػػح.. ثٕػػؽ قػػ٪ح، كٔ٪ػػؽ٦ة ٠٪ػػخ ٔ٪ػػؽ إمػػةرة ا٧٣ػػؿكر، 
دٮٝٛػػخ أ٦ػػة٦ٰ دراصػػح ٩ةرٱػػح ٚةر٬ػػح ٤ٔٲ٭ػػة مػػةب أ٩ٲػػٜ.. ٩ْػػؿ إ٣ػػٰ، زػػ٥ 

ٔذؾر ٣ٟ ٨ٔ ٝؾاردٰ ا٣ذػٰ أز٧٠ػخ ٝةؿ: " أٹ دذؾ٠ؿ٩ٰ؟! أ٩ة ثٮػ٪ٮ٩ح، ا
أ٩ػػٮ٥١ٚ كأ٧ٔػػخ أثىػػةر٥٠". زػػ٥ أ٣ٞػػٯ ثٮرٝػػح ٩ٞؽٱػػح ك٦ٌػػٯ ٚػػٰ ظػػةؿ 

  ..قجٲ٫٤
 أ٥٣ د٨١ ا٣ٮ٠ة٣ح ٦ـكدة ث١ة٦ؿات ٦ؿاٝجح؟ -
ث٤ٯ، ١٣٪٭٥ ٥٣ ٱعك٪ٮا دعؽٱؽ ٬ٮٱذػ٫، ٠ػةف ظٲ٪٭ػة ٠سٲػٙ مػٕؿ ا٣ػؿأس،  -

كث٤عٲػػح دؼٛػػٰ ٩ىػػٙ كص٭ػػ٫، ٔػػؽا ٔػػ٨ ذ٣ػػٟ ٹ  ! ..ثنػػةرب ٱُ٘ػػٰ ٧ٚػػ٫
  ..ٮٱذ٫ ا٣عٞٲٞٲحأظؽ ٱ٥٤ٕ ٬

 !٥٣ دج٤ٖ ٔ٪٫ ٔ٪ؽ٦ة وةدٚذ٫؟ ٥ِ٣ى ك -
  ... ا٠ذٛٲخ ثة٣عٲةد!ٹ أظت ٦ؼةٚؿ ا٣نؿَح كٹ ص٤كةت ا٧٣عة٥٠  -
   !.. ٣ٞؽ اقذُةع أف ٱؼؽع ا٣ض٧ٲٓ ث٧ْ٭ؿق ٱة وةح -
أصػػػ٢.. ا٧٣ْػػػة٬ؿ ػؽأػػػح، دكػػػذُٲٓ إزػػػةرة اٹ٩ذجػػػةق، كدكػػػذُٲٓ وػػػؿ٫ٚ  -

 ..أٱٌة
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 ذذؿت ػ٤ػٙ ا٣ضجػةؿ ك٬ػٰظػٲ٨ كوػ٤٪ة إ٣ػٯ ا٧٣كػضؽ ٠ة٩ػخ ا٣نػ٧ف ٝػؽ اقػ
دضؿ أذٱة٣٭ة ا٣ع٧ؿاء ٣ذٛكط ٤٣ْٺـ ا٣ؾم ثؽأ ثة٣ذك٢٤ ٨٦ ا٣ض٭ح ا٧٣ٞةث٤ح، دأ٤٦٪ػة 
٤ٝٲٺ ٦ن٭ؽ ا٣ك٧ةء ك٬ػٰ دؼ٤ػٓ زػٮب ا٣ٌػٲةء.. زػ٥ ػ٤ٕ٪ػة ٩ٕة٣٪ػة ككًػٕ٪ة٬ة ٚػٰ 
أ٠ٲةس ثٺقذٲ١ٲح ٝج٢ أف ٩ؽػ٢ ا٧٣كضؽ ٦جك٤٧ٲ٨.. كظٲ٨ أػػؾ٩ة أ٦ة٠٪٪ػة ثػٲ٨ 

 ..افا٣ىٛٮؼ، وؽح ا٧٣ؤذف ثةٳذ

***   
ثىػػؿم داػػػ٢ ا٧٣كػػضؽ ٦ذٛٞػػؽا ا٧٣ىػػ٤ٲ٨ ٤ٕ٣٪ػػٰ  أص٤ػػخٚؿٗ٪ػػة ٦ػػ٨ ا٣ىػػٺة، ك

أصػػؽ ا٣نػػؿٱٙ إثػػؿا٬ٲ٥ ثٲػػ٪٭٥.. ٠ػػةف ا٧٣كػػضؽ ٚكػػٲط ا٧٣كػػةظح، ك٠ػػةف ازدظػػةـ 
ا٧٣ى٤ٲ٨ ٔ٪ػؽ ٦ؼؿصػ٫ ٱؿثػٟ ثىػؿم كٱىػٕت ٤ٔػٰ د٧ٲٲػـق ثػٲ٨ ا٣عنػٮدز ٣ػؾ٣ٟ 

 ػؿصخ ٦ٓ ا٣ؿٚةؽ ككٝٛخ ٔ٪ؽ ا٣جةب ٦ؿاٝجة.. 

ةؿ إ٣ٯ أف ػؿج ا٣ض٧ٲٓ، كأ٤ٜٗ ا٧٣كضؽ أثٮاثػ٫ دكف أف ١٦س٪ة ٤ٔٯ د٤ٟ ا٣ع
ٱْ٭ؿ ا٣نؿٱٙ.. ك٧٣ة ٧٧٬٪ة ثةٹ٩ىؿاؼ كا٣ؾ٬ةب إ٣ٯ ثٲذ٫، ا٩عؿٚخ ٨ٔ ا٣ُؿٱٜ 
ا٧٣ٕجؽ قٲةرة ر٦ةدٱح ٚؼ٧ح ٨٦ ٩ٮع ٦ؿقٲؽس، ز٥ أثُةت ٨٦ قؿٔذ٭ة كقةرت 

 ث٧عةذاد٪ة إ٣ٯ أف دضةكزد٪ة ٤ٝٲٺ، ز٥ دٮٝٛخ.. 

ِذطى  ٝىٲؿ ق٧ٲ٨، ثنٕؿ أمػٲت إ٣ػٯ ظػؽكد ٦٪١جٲػ٫،  ثةث٭ة كدؿص٢ ٦٪٭ة ٠٭٢ ٚ.
ك٩ْػػةرات قػػٮداء.. ثػػؽا ٣ػػٰ ٦أ٣ٮٚػػة ٦ػػ٨ ظٲػػر ٹ أدرم، كٔ٪ػػؽ٦ة ٩ػػـع ا٣٪ْػػةراتز 

 :ت أًعٟ كأ٩ة أمٲؿ إ٣ٲ٫ ٦ؼجؿا أوؽٝةاٰؾدأ٠ؽت أ٫٩ ا٣نؿٱٙ إثؿا٬ٲ٥، كأػ
 !إ٫٩ ا٣نؿٱٙ!.. ٣ٞؽ د٘ٲؿ ٦ْ٭ؿق ٠سٲؿا -

 :ا٤ُ٩ٞ٪ة إ٣ٲ٫.. كأٝج٢ ٤ٰٔ ثٮص٭٫ ا٣جنٮش ٦ىةٚعة
 ..!أػٲؿا ٔؽت ٣ج٤ؽدٟ ٱة أظ٧ؽك -

 : ٕٚة٩ٞذ٫ ًةظ١ة ٠ة٧٣ٕذةد
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أرل أ٩ػػٟ   !ٔػػؽ٩ة كا٣ٕػػٮد أظ٧ػػؽ ٱػػة مػػؿٱٙ.. د٤ٲػػٜ ثػػٟ ا٤ُ٣ػػح ا٣ضؽٱػػؽة  -
 .أ٤َخ مٕؿؾ، كػٛٛخ ٨٦ ٣عٲذٟ

 :اثذك٥.. كأصةث٪ٰ ك٬ٮ ٱ٧كط مٕؿق
 .٬ؾا ٨٦ ثةب ا٣ذضؽٱؽ ك٠كؿ ا٣ؿكدٲ٨ -

ٵػػػػؿ زػػػ٥ ٝػػػؽ٦خ ٣ػػػ٫ ا٣ؿٚػػػةؽ، ٚٲ٧ػػػة مػػػؿع ٚػػػٰ ٦ىػػػةٚعذ٭٥ ا٣ٮاظػػػؽ د٤ػػػٮ ا
 :ٝج٢ أف أردؼ ٝةاٺ .ثة٣جنةمح ٩ٛك٭ة.

 !٠٪ة ٩ٞىؽ ثٲذٟز وؽٱٰٞ ٔـكز ٦ؿٱي كٱعذةج إ٣ٯ ٦كةٔؽدٟ -

 :ٔٞؽ ا٣نؿٱٙ ظةصجٲ٫ ك٥ً مٛذٲ٫ ك٬ٮ ٱ٪ْؿ إ٣ٯ ٔـكز ٦ذؿددا.. ز٥ ٝةؿ ٣ٰ
٨١٣ ٦ة  !إ٩٪ٰ اٳف ٦كذٕض٢ ٣عٌٮر ظ٢ٛ زٚةؼ ٰٚ ٦ؽٱ٪ح "دٲـ٩ٲخ" -

 ..كز ٬٪ةؾ؟رأٱٟ أف أ٥١٤ٝ إ٣ٯ ثٲذٟ أكٹ كأرل ظة٣ح ٔـ
 !.. ٨٦ ظك٨ ظْ٪ة أ٩ٟ ٦ؿرت ٨٦ ٬٪ة ك٧٣عذ٪ة!١ٚؿة صٲؽة -

أمػػةر ٤ٔٲ٪ػػة ثة٣ىػػٕٮد إ٣ػػٯ ا٣كػػٲةرةز كأ٣ٞٲػػخ ٤ٔٲ٭ػػة ٩ْػػؿة ٚةظىػػح.. زػػ٥ قػػأ٣ذ٫ 
 :ثؼىٮو٭ة

 !أ٬ؾق قٲةردٟ ا٣ضؽٱؽة؟ -

 :أصةب ك٬ٮ ٱٛذط ثةث٭ة
 ..أص٢، اٝذ٪ٲذ٭ة ٝج٢ م٭ؿٱ٨.. ٔٞجٯ ٣ٟ ثٮاظؽة ٦س٤٭ة -

٤ٛٲػػح.. كٔ٪ػؽ٦ة ٚذعػػخ ثػةب ا٧٣ٕٞػػؽ اٵ٦ػػة٦ٰ، وػٕؽ ا٣سٺزػػح إ٣ػٯ ا٧٣ٞةٔػػؽ ا٣ؼ
ٚٮصبخ ثُٞح و٘ٲؿة دكذ٤ٰٞ ٤ٔٲ٫. ظ٤٧ذ٭ة ثٲ٨ ٱػؽم، كاقػذٮٱخ ٤ٔػٯ ا٧٣ٕٞػؽ 

. زػػ٥ أ٤ٗٞػػخ ا٣جػػةب دـا٦٪ػػة ٦ػػٓ ا٧٣٭ػػؽم ا٣ػػؾم أ٤ٗػػٜ .كأ٩ػػة أدأػػت ٚؿك٬ػػة اٵثػػٲي
 :ا٣جةب ا٣ؼ٤ٰٛ ثٞٮة، ٝج٢ أف ٱ٪ُٜ ٦ٕذؾرا

 !أقذك٧ط -
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 :٩ٰز٥ اٝذؿب ثؿأق٫ ٨٦ ٦ٕٞؽم ك٧٬ف ٣ٰ ٰٚ أذ
٣ػػ٥ أدٮٝػػٓ أف ٱ١ػػٮف ا٣نػػؿٱٙ ث٭ػػؾا ا٣نػػ٢١ ا٣ٕىػػؿم، دؼٲ٤ذػػ٫ ٦ع٤ػػٮؽ  -

 ..ا٣ؿأس، كٱؿدؽم ص٤جةثة ٦ؿٕٝة ٦ٓ قجعح ٧ٔٺٝح ظٮؿ ٔ٪٫ٞ

ًػػع١خ ٦كػػذْؿٚة دػػػأزؿق ثة٣ىػػٮرة ا٣٪٧ُٲػػػح ا٣ذػػٰ دؿقػػػ٧٭ة ا٣كػػٲ٪٧ة ظػػػٮؿ 
ا٧٣نػػػػٕٮذٱ٨، كدةثٕػػػػخ ٦ؽأجػػػػح ا٣ُٞػػػػح ٝجػػػػ٢ أف ٱ٪ذجػػػػ٫ ا٣نػػػػؿٱٙ إ٣ػػػػٯ دجكػػػػ٧ٰ 

 : كٱكأ٣٪ٰ
 !ُح؟٢٬ أٔضجذٟ ا٣ٞ -
.. ٧٠ة أ٩٭ة ٹ دجؽك ٠ُٞػٍ ٬ػؾق ا٧٣٪ُٞػح، !إ٩٭ة ص٧ٲ٤ح ك٬ةداح !ثة٣ذأ٠ٲؽ  -

 !إ٩٭ة أص٪جٲح أ٣ٲف ٠ؾ٣ٟ؟

 :كا٤ُ٩ٜ ٔجؿ٬ة ٦كؿٔة ك٬ٮ ٱضٲج٪ٰ ..د٣ٙ ثة٣كٲةرة إ٣ٯ ا٣ُؿٱٜ ا٧٣ٕجؽة
 ..إ٩٭ة ُٝح أكركثٲح، أ٬ؽد٭ة ظ٧ةدٰ ٹث٪ذٰ ا٣ى٘ؿل -

 :٦كذعٌؿا ٨٦ ذ٠ؿٱةد٫ ٔٞت ا٧٣٭ؽم
. أ٬ػؽد٪ٰ إٱة٬ػة ٚػٰ أكؿ ٔػةـ .!ح ٨٦ صػؽدٰ ٠٭ؽٱػحأ٩ة أٱٌة د٤ٞٲخ ُٝ -

.. أذ٠ػػؿ أ٩٭ػػة ٚذعػػخ ٔٲ٪ٲ٭ػػة ثػػٲ٨ !دراقػػٰ ٣ػػٰ، كأكوػػذ٪ٰ ثةٹٔذ٪ػػةء ث٭ػػة
ذرأػػٰ. كثٕػػػؽ أف ٔ٪ٛذ٭ػػػةز د٧٤ٕػػخ كًػػػٓ ٌٚػػػٺد٭ة ٚػػٰ ا٣ع٧ػػػةـ ٠ج٪ػػػٰ 
ا٣جنػػؿ، ثٕػػؽ أف ٠ة٩ػػخ د٤ٕٛ٭ػػة ٚػػٰ ا٣ػػؽكٹب ك٤ٔػػٯ ا٣ذ٪ػػٮر.. ٠٪ػػخ أٹٔج٭ػػة 

ٟ ثػػػؾكر ٔجػػػةد ا٣نػػػ٧ف دك٦ػػػة، ك٠ة٩ػػػخ دأ٠ػػػ٢ ٠ػػػ٢ مػػػٰء ث٧ػػػة ٚػػػٰ ذ٣ػػػ
.. ٠ة٩ػػخ دؿاٚٞ٪ػػٰ إ٣ػػٯ ا٣جػةب ظػػٲ٨ أػػػؿج، كدكػػذٞج٤٪ٰ ٔ٪ػػؽق !كا٣جُػٲغ

.. دٕػػٮدت ٤ٔٲ٭ػػة ٣كػػ٪ذٲ٨ ٠ػػة٤٦ذٲ٨ ظذػػٯ أد٦٪ذ٭ػػة ٠أػػػخ !ظػػٲ٨ أٔػػٮد
. ذات ٦كػػةء ػؿصػػخ ك٣ػػ٥ دٕػػؽ.. ثعسػػخ ٔ٪٭ػػة ٚػػٰ ٠ػػ٢ ١٦ػػةف، .وػػ٘ٲؿة

دعػػخ ا٣كػػٲةرات، ٚػػٰ أقػػٮاؽ ا٣كػػ٧ٟ، ظذػػٯ أ٩٪ػػٰ قػػأ٣خ ٔ٪٭ػػة ا٧٣ػػةرة 
ٰ ٪ػ٠ؿ أ٩٪ٰ ظـ٩خ ظٲ٪٭ة ٠سٲػؿا، ٣ؽرصػح أٝكػ٧خ ٦ٕ٭ػة أ٩كا٣ضٲؿاف.. أذ

 ..٨٣ أد٤ٕٜ ثنٰء ثٕؽ٬ةز ١٣ٲٺ أظـف ٦ضؽدا، ك١٣ٲٺ ٱ٪ُٛؿ ٤ٝجٰ أثؽا
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 :ًعٟ ا٣نؿٱٙ ٨٦ ٔجةرات ا٧٣٭ؽم اٵػٲؿة، ز٥ ٝةؿ
 ..ا٣ٍُٞ ص٧ٲ٤ح، ١٣٪٭ة ٹ دٕؿؼ ا٣ٮٚةء -

 :دٛة٢ٔ ٱٮقٙ ٦ٓ ا٧٣ٮًٮع ٝةاٺ
ا٣ُٞػح  ..ة ٧٠ػة دٛػٰ ا١٣ػٺبوؽٝخ ٱة قٲؽم، ا٣ُٞػٍ ٹ دٛػٰ ٵوػعةث٭ -

كا٣ٕضٲػػت ٚػػٰ  .د٭ػػذ٥ ٣ُٕة٦٭ػػة ٚٞػػٍ، أ٦ػػة ا٤١٣ػػت ٚػػٺ ٱ٭٧ػػ٫ إٹ وػػةظج٫
ٱنػػٛٓ ٣٭ػػة ٚػػٰ ٦ضذ٧ٕ٪ػػة ا٣ػػؾم ٱٕذجؿ٬ػػة ر٦ػػـا  اٵ٦ػػؿ أف كٚػػةء ا١٣ػػٺب ٹ

. أدكػػػةءؿ دك٦ػػة ٔػػ٨ ذ٩ج٭ػػػة، ١٣٪٪ػػٰ ٹ أ٬ذػػؽم إ٣ػػػٯ ! ٤٣كػػٛة٣ح كا٣عٞػػةرة
 ..!صٮاب

  :٤ٕٞحأصةث٫ ا٣نؿٱٙ ك٬ٮ ٱ٪ْؿ إ٣ٲ٫ ٔجؿ ا٧٣ؿآة ا٧٣
٬ؾا ا٧٣ضذ٧ٓ ّة٥٣ ٰٚ ث٪ةء أظ١ة٫٦.. ذ٩ت ا١٣ٺب ا٣ٮظٲؽ، أ٩٭ة أظجخ  -

 .اٷ٩كةف أ٠سؿ ٨٦ ٩ٛك٭ة

 :و٧خ ا٣نؿٱٙ ٤ٝٲٺ، كدٛٞؽ ٬ةد٫ٛ.. ز٥ قأؿ ٔـكز
 !٧٦ةذا دن١ٮ ثة٣ٌجٍ؟ -

 :ٚأصةث٫ ٦ذ٤ٕس٧ة
 ..أ٩ة.. أ٩ة.. أش.. أم١ٮ ٨٦ ص٪ٲح ٔة.. ٔةمٞح -

ٞ٭ػح ثٕػؽ٦ة ٔضػـ ٔػ٨ د٧ة٣ػٟ ا٤ٛ٩ذخ ًع١ح ٨٦ ٱٮقٙ، كأدجٕ٭ة ا٧٣٭ػؽم ثٞ٭
 :٩ٛك٫.. ٚةثذك٥ ا٣نؿٱٙ.. كدةثٓ ٔـكز

٣ٞػػػؽ دكػػػ٤ُخ ٤ٔػػػٰ ٝجػػػ٢ ٔنػػػؿٱ٨ قػػػ٪ح، زػػػ٥ دـكصذ٭ػػػة، كٔ٪ػػػؽ٦ة أردت  -
اٹ٩ٛىةؿ ٔ٪٭ة ٌٗجخ كرٌٚػخ.. ٝىػؽت مػٲؼة، زػ٥ ٝػؿأ ٤ٔػٰ ا٣ٞػؿآف 
كَؿد٬ػػة، ١٣٪٭ػػة ٦ػػة دػػـاؿ دؿٔج٪ػػٰ ٠ػػ٢ ٣ٲ٤ػػح، دذنػػ٢١ ٚػػٰ وػػٮرة ٦ٕػػـة 

 ..٩ٮثةت ٨٦ ا٣ىٲةح ٠ة٣ؽٱ٦ٟض٪عح، كدضس٥ ٤ٔٯ وؽرمز ٵدػ٢ ٰٚ 

 :قأ٫٣ ا٣نؿٱٙ ٦ؿة أػؿل
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٠ٲٙ د٥ ا٣ـكاج؟ ك٢٬ ٠ة٩خ دذضكؽ أ٦ة٦ٟ ٰٚ ا٣ٲْٞح؟ أـ أ٩٭ة ٠ة٩خ  -
 دْ٭ؿ ٰٚ أظٺ٦ٟ ٍٚٞ؟

 :أصةب ٔـكز
د٥ ا٣ـكاج ث٧ؿاقٲ٥ ٔضٲجح، ظٲػر أػػؾت ػىػ٤ح ٦ػ٨ مػٕؿم كػىػ٤ح  -

٨٦ مٕؿ٬ة ككًٕذ٭ة ٰٚ إثؿٱٜ ٦ةء ٤٘٦ٰ، زػ٥ مػؿث٪ة ٦ػ٨ ذ٣ػٟ ا٧٣ػةء.. 
دذنػػػ٢١ ٚػػػٰ ا٣ٲْٞػػػح ٤ٔػػػٯ وػػػٮر ٩كػػػةء ٔؽٱػػػؽات، ٧٠ػػػة ٠ة٩ػػػخ ٠ة٩ػػػخ 

 ..دذكٮؽ، كدٞٮـ ثأ٧ٔةؿ ا٣جٲخ ٤٠٭ة
 ٢٬ ٠ة٩خ د٧ٌٰ ا٣ٲٮـ ٫٤٠ ٦ٕٟ؟  -
 ٹ، ٠ة٩خ دعٌؿ ٣كةٔةت، كد٘ٲت ٣كةٔةت أػؿل  -
 أظى٢ ثٲ٪٧١ة ص٧ةع؟ -
 ..ٹ -

ػخ  ظٲ٪٭ة  ٛى إ٣ػٯ ٔػـكز كا٩ٛضػؿت ٦ػٓ اٳػػؿٱ٨ ٦ػ٨ ا٣ٌػعٟ.. ٠ػةف ٱٮقػٙ  ا٣ذ
ا٧٣٭ؽم ٱٞ٭ٞػ٫ كٱٌػؿب ٚؼؾٱػ٫ ث١ٛٲػ٫، ٚٲ٧ػة َأَػأ  ٱٌعٟ ٧٦ك١ة ثُ٪٫، ك٠ةف

 :أف قأ٫٣ ا٣نؿٱٙ إ٣ٯ ..ةجذك٦٧ٔـكز رأق٫ 
 ..!ك٠ٲٙ أ١٦٪ٟ أف دٕذجؿق زكاصة، كأ٩خ ٹدضة٦ٕ٭ة ٱة ٔـكز؟ -

 :ٚأصةب ٔـكز ك٬ٮ ٱؿٚٓ رأق٫ ثجٍء
 ".... ٣ٞؽ ٠ة٩خ ا٣ض٪ٲح دؼؽ٦٪ٰ كد٪ةدٱ٪ٰ ب"زكصٰ!ٹ أدرم -

ة ٤ٔػػٯ صة٩ػػت ا٣ُؿٱػػٜ، زػػ٥ ػةَػػت كوػػ٤٪ة إ٣ػػٯ ا٣جٲػػخ، كر٠ػػ٨ ا٣نػػؿٱٙ ا٣كػػٲةر
 :ٔـكز
إقػػ٧ٓ ٱػػةٔـكز، ا٣ػػـكاج ٦ػػ٨ ص٪ٲػػح ٹ ٱػػذ٥ إٹ ٔػػ٨ َؿٱػػٜ مػػة٬ؽٱ٨ ٦ػػ٨  -

ا٣ضػػػ٨ أك أ٠سػػػؿ. كٔ٪ػػػؽ٦ة ٱػػػذ٥ ٚػػػإف ا٣ض٧ػػػةع ٱ١ػػػٮف ٗة٣جػػػة ٔػػػ٨ َؿٱػػػٜ 
اٵظٺـ، ك٨ٔ َؿٱػٜ ا٣ٲْٞػح ٚػٰ ظػةٹت ٩ػةدرة.. ٱضػت أف د٤ٕػ٥ أٱٌػة 
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ا٣ضػ٨، كظذػٯ  أف ا٣ٞؽرة ٤ٔٯ ا٣ذن٢١ ٹ دذأدٯ إٹ ٧٤٣ؿدة اٵٝٮٱةء ٦ػ٨
٬ػػؤٹء، ٹ ٱكػػػذُٲٕٮف ا٣جٞػػةء ٤ٔػػػٯ وػػػٮرة اٷ٩كػػةف ٣كػػػةٔةت َٮٱ٤ػػػحز 
ٚة٣ذنػػ٢١ ٱػػؿ٬ٞ٭٥ كٱكػػذ٪ـؼ َةٝػػةد٭٥.. ا٧٣عٲػػؿ ٚػػٰ اٵ٦ػػؿ ٬ػػٮ ٔػػٮدة 
ا٣ض٪ٲػػػح ٷرٔةثػػػٟ ثٕػػػؽ َؿد٬ػػػة ٦ػػػ٨ صكػػػؽؾ ٧٠ػػػة ٤ٝػػػخ.. قأًػػػُؿ إ٣ػػػٯ 

 .ا٣ذعؽث ٦ٓ ٝؿٱ٪ٟ ٝج٢ ا٣جؽء ٰٚ ٔٺصٟ

 :ز٥ قأ٫٣ ٱٮقٙ
 ص٪ٰ أـ مٲُةف؟٠سٲؿا ٦ة أق٧ٓ ثة٣ٞؿٱ٨، أ٬ٮ  -

 :ٚأصةب ا٣نؿٱٙ
٠ػ٢ مػٲُةف ص٪ػٰ ك٣ػٲف ٠ػ٢ ص٪ػٰ مػٲُةف، ا٣ض٪ػٰ ا١٣ػةٚؿ كظػؽق ٦ػ٨  -

د٤ُػػٜ ٤ٔٲػػ٫ ٣ْٛػػح مػػٲُةف. أ٦ػػة ا٣ٞػػؿٱ٨ ٚ٭ػػٮ ص٪ػػٰ ٱٮ٣ػػؽ ٦ػػٓ اٷ٩كػػةف 
كٱذؿٔؿع ٫ٕ٦، ٱىةظج٫ كٹ ٱٛةر٫ٝ ك٣ػٮ ٤٣عْػح، ٱ٤ٕػ٥ ٔ٪ػ٫ ٠ػ٢ مػٰء، 
ٱٮقػػٮس ٣ػػ٫ كٱضػػؿم ٦٪ػػ٫ ٦ضػػؿل ا٣ػػؽـ ٚػػٰ ا٣ٕػػؿكؽ، كٔ٪ػػؽ٦ة ٱ٧ػػٮت 

ٱٕػػٲل ٝؿٱ٪ػػ٫ ثٕػػؽق ٧٣بػػةت ا٣كػػ٪ٲ٨ أك رث٧ػػة ٳٹؼ.. ثةػذىػػةر،  اٷ٩كػػةف
 ..ٝؿٱ٨ اٷ٩كةف ٬ٮ ٩كؼذ٫ ا٣ض٪ٲح

 :٠ةف ا٧٣٭ؽم ٱ٪ىخ ثة٬ذ٧ةـ ٠جٲؿ ٣عؽٱر ا٣نؿٱٙ، ٝج٢ أف ٱكأ٫٣ ٦ذع٧كة
 ك٠ٲٙ ٱذ٥ ا٣ذعؽث ٦ٓ ا٣ٞؿٱ٨؟ -

 :ًعٟ ا٣نؿٱٙ، كو٧خ ٤ٝٲٺ ك٬ٮ ٱعٟ وؽ٫ٗ.. ز٥ أصةب
 ٤ٔػػٯا٣كػػعؿة ٹ ٱعجػػٮف اٷصةثػػح ا١٣سٲػػؿ ٦ػػ٨ ا٧٣ٕػػة٣ضٲ٨ ا٣ؿكظػػة٩ٲٲ٨ ك -

قؤا٣ٟ ٬ؾا، ٨١٣ ٹ ثأس، قأصٲجٟ.. ٬٪ةؾ ٥٤ٔ ٱك٧ٯ ث٥٤ٕ ا٣ٮمٮمػح، 
٬ػػؾا ا٤ٕ٣ػػ٥ ٱ٧٤ٕػػٟ َػػؿؽ ا٣ذٮاوػػ٢ ٦ػػٓ ٝؿٱ٪ػػٟ ػُػػٮة ػُػػٮة، كظػػٲ٨ 
دذ٢٤١ ػُٮادٟ ثة٣٪ضػةحز ٱىػجط ثإ١٦ة٩ػٟ ا٣ػذ٥٤١ ٦ػٓ ٝؿٱ٪ػٟ، كقػ٧ةع 

 ..٠ٺ٫٦ ٤ٔٯ م٢١ ٧٬كةت، ك٬ؾا ٬ٮ ا٧٣ٞىٮد ثة٣ٮمٮمح
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ظةصجٲ٫ ٦ذٕضجة، كدض٤ػخ ثٮًػٮح أ٦ػةرات ا٣ٌٛػٮؿ ٤ٔػٯ كصػ٫ رٚٓ ٱٮقٙ 
 :ا٧٣٭ؽم.. ز٥ دةثٓ ا٣نؿٱٙ ظؽٱس٫

٤ٔٯ قجٲ٢ ا٧٣سةؿ  .٥٤ٔ ا٣ٮمٮمح مةآ أٱٌة ثٲ٨ ا٣كعؿة كا٣٪ىةثٲ٨. -
ثةقػػ٧ٟ كاقػػ٥ أ٦ػػٟ كأثٲػػٟ أك ٣ػػٮف  ٝػؽ دىػػةدؼ ٔؿاٚػػة ٱٞػػٮـ ثإػجػػةرؾ

قٲةردٟ أك ٨ٔ ٦ٮٝٙ ظؽث ٦ٕٟ ٰٚ ا٧٣ةًٰ دكف أف دؼجػؿق ثػؾ٣ٟ، 
٘ؿب اٵ٦ػػؿ، كقػػٮؼ دذٕضػػت ٦٪ج٭ػػؿا ٦ػ٨ ٝؽرادػػ٫، كٝػػؽ دىػػ٢ ثػػ٫ قذكػذ

ا٣ٮٝةظػح إ٣ػٯ ا١٣ػػؾب كاٚذػؿاء أ٩جػػةء ٦كػذٞج٤ٲح. ٦ػػة ٱضػت أف د٧٤ٕػػ٫ أف 
ٱؼجػؿ٥٬ ثػ٫ ٝؿٱ٪ػٟ ٔ٪ػٟ، أم ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت ا٣ذػٰ  ٬ؤٹء ٹ ٱ٧٤ٕٮف إٹ ٦ػة

دذ٤ٕٜ ثة٧٣ةًٰ أك ا٣عةًؿ، أ٦ةـ ثؼىٮص ا٧٣كذٞج٢ ٚ٭ػٮ ٦ػ٨ ا٣٘ٲػت 
ٕػػة٣ٯ.. ك٬ػػؾا ٦ػػة قػػأ٫٤ٕٚ ٦ػػٓ ٔػػـكز، قػػٮؼ آ٦ػػؿ ا٣ػػؾم ٹ ٱ٧٤ٕػػ٫ إٹ هللا د

. .ٝؿٱ٪ٰ ١٣ٰ ٱكذ٥٤ٕ ٨٦ ٝؿٱ٪٫ كٱؼجؿق ثعٞٲٞح ا٣ض٪ٲح ا٣ذٰ دـكص٭ػة
 .. !ا٩ذْؿكا ٤ٝٲٺ

٠ذ٫ٛ اٵٱكؿ كثؽأ ثذٺكة أقػ٧ةء ثة٤٣٘ػح ا٣كػؿٱة٩ٲح،  ٤ٔٯأ٦ةؿ ا٣نؿٱٙ رأق٫ 
زػػػ٥ مػػػؿع ٚػػػٰ ا٣ذعػػػؽث إ٣ػػػٯ ٝؿٱ٪ػػػ٫ ثىػػػٮت ٦ػػػ٪ؼٛي كقػػػٍ ذ٬ػػػٮؿ ا٣ض٧ٲػػػٓ.. 

ٝؿاثػػػح ا٣ٕنػػػؿٱ٨ دٝٲٞػػػح، ٝجػػػ٢ أف ٱ٪ذ٭ػػػٰ ا٣نػػػؿٱٙ ٦ػػػ٨ ٝؿٱ٪ػػػ٫، اقػػػذ٘ؿؽ اٵ٦ػػػؿ 
 :كٱؼةَت ٔـكز

ثػ٢ ٦ض٧ٮٔػح ٦ػ٨ ا٣ضػ٨ ا٧٣كػ٤ُٲ٨  !٣ٞؽ دجٲ٨ أف ا٣ض٪ٲح ٥٣ د٨١ ص٪ٲػح -
 ..!ا٣ؾم د٪ةكثٮا ٤ٔٯ ػؽأٟ

 :ازداد ذ٬ٮ٣٪ة، كدك٧ؿ ٔـكز ٰٚ ١٦ة٫٩ ٚةٗؿا ٚةق، ز٥ اقذؿق٢ ا٣نؿٱٙ
٧ؿظػٮـ أثٲػٟ أثػٮؾ ٦ذػٮٚٯ، كأ٦ػٟ ٦ذـكصػح، كأ٩ػخ دكػ٨١ ٚػٰ مػٞح ا٣ -

 ا١٣ةا٪ح ث٧ٕةرة قٲؽة دؽٔٯ ٦ؿٱ٥ أ٣ٲف ٠ؾ٣ٟ؟

٣ػػػ٥ ٱ٪ُػػػٜ ٔػػػـكز، ١٣٪ػػػ٫ أك٦ػػػأ ثؿأقػػػ٫ ٦ؤ٠ػػػؽا وػػػعح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػػػةت.. زػػػ٥ أقػػػذأ٩ٙ 
 :ا٣نؿٱٙ
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٥٣ ٱ٨١ أثٮؾ ٦ٲكٮرا، ١٣٪٫ اقذُةع أف ٱٞ٪ٓ أب ٦ػؿٱ٥ ٝجػ٢ ٦ٮدػ٫ ثػأف  -
ٱجٲ٫ٕ ا٣نٞح ثة٣ذٞكٲٍ رٗػ٥ أف ا٧٣ة٣ػٟ ٱػؤصؿ كٹ ٱجٲػٓ.. دػٮٰٚ كا٣ػؽؾ 

٨ ٦ػػ٨ دكػػؽٱؽ ٠ة٦ػػ٢ اٵٝكػػةط، ١٣ػػ٨ ا٧٣ة٣ػػٟ ٣ػػ٥ ٱُة٣جػػٟ ٝجػػ٢ أف ٱػػذ١٧
ثذكؽٱؽ٬ة، كٔ٪ؽ٦ة ٦ةت ثؽكرق، ظؾت اث٪ذ٫ ٦ؿٱ٥ ظػؾكق ك٣ػ٥ دُة٣جػٟ 

 ثة٣ؽٚٓ.. وعٲط؟

 :أ٠ؽ ٔـكز وعح ا٣ؼجؿ ثإٱ٧ةءة أػؿل، ز٥ دةثٓ ا٣نؿٱٙ
٨١٣ أ٦ٟ د٪عؽر ٨٦ أقؿة زؿٱح، ٧٠ة أ٩٭ة ا٣ٮرٱسح ا٣ٮظٲػؽة.. ٦ػة ظػؽث،  -

ؾا اٵػٲؿ قػ٤ٍ ٤ٔٲػٟ أٔٮا٩ػ٫ ٦ػ٨ ا٣ضػ٨ أف زكج أ٦ٟ ٝىؽ قةظؿا.. ٬
٣ٲىٲجٮؾ ثة٣ض٪ٮف كٱٛٞؽكؾ ٤ٟٞٔ، ك٤ٕ٣ػ٫ ٕٚػ٢ ذ٣ػٟ ١٣ػٰ ٱٌػ٨٧ أ٩ػٟ 
٨٣ دـاظ٫٧ ٰٚ ٦ٲؿاث أ٦ٟ، ك١٣ٰ ٱذك٪ٯ ٫٣ ا٣ذع٥١ ٰٚ أ٦ٮا٣٭ػة ٚػٮر 
ظىٮ٣٭ة ٤ٔٯ اٷرث.. أ٦ة ٦كأ٣ح ا٣ـكاج ٧ٚضؿد ػؽٔح ٣ٕـ٣ٟ كإثٕػةدؾ 

ة أف زكصذػػٟ ٔ٪٭ػػة. ظذػػٯ ا٣ُٕػػةـ ا٣ػػؾم ٠ػػة٩ٮا ٱٮ٧٬ٮ٩ػػٟ ٚػػٰ ٠ػػ٢ ٦ػػؿ
ا٣ض٪ٲح دُجؼ٫، ٠ػةف ٦ضػؿد دٝٲػٜ ٦كػعٮر ٱذ٭ٲػأ ٣ػٟ ٚػٰ ٠ػ٢ ٦ػؿة أ٩ػ٫ 

 !.. أ٤٠ح ٦ؼذ٤ٛح

ٚٲ٧ػػػة راح  .ُٗػػػٯ ٔػػػـكز كص٭ػػػ٫ ث١ٛٲػػػ٫، كأَػػػؿؽ رأقػػػ٫ ٦ػػػ٨ مػػػؽة ا٣ىػػػؽ٦ح.
ا٧٣٭ػؽم ٱؿثػػخ ٤ٔػػٯ ٠ذٛػػ٫ ٦ذٕةَٛػػة. ظذػػٯ ٱٮقػٙ ا٣ػػؾم قػػؼؿ ٦٪ػػ٫ ٦ػػؿارا، ا٣ذػػــ 

رة ا٧٣ػةؿ ا٣ؿ٬ٲجػح ٤ٔػٯ ا٣ى٧خ ٦ذأزؿا ٬ؾق ا٧٣ؿة.. أ٦ة أ٩ة، ١ٚ٪خ أدٕضت ٦ػ٨ ٝػؽ
دعٮٱ٢ ا٣٪ةس إ٣ٯ كظٮش ٦ةدٱح.. د٤ٟ ا٣ٕٲ٪ح ٨٦ ا٣٪ةس ا٣ذٰ دضؿدت ٦ػ٨ ٠ػ٢ 

ٱعةك٣ٮف ا٣عىٮؿ ٤ٔٲ٫  ٧ًٲؿ ٰٚ قجٲ٢ ا٣عىٮؿ ٤ٔٲ٫.. أٹ ٱ٥٤ٕ ٬ؤٹء أف ٦ة
٨٣ ٱؿاٚٞ٭٥ إ٣ٯ ٝجػٮر٥٬؟!.. أٹ ٱ٤ٕػ٥ ٬ػؤٹء ا٧٣ضؿ٦ػٮف أف ٬٪ػةؾ ظكػةثة ٔكػٲؿا 

  .. !أٝك٥ ثأف ٬ؤٹء ٹ ٱؤ٦٪ٮف ثؿب أوٺكٔٞةثة مؽٱؽا ثة٩ذْةر٥٬؟!.. ٹ، 

٩ْؿ ا٣نؿٱٙ إ٣ٯ قةٔذ٫ ا٣ٲؽكٱح، ز٥ دٛٞؽ صٲت ٧ٝٲى٫، كأػؿج ٦٪٫ ٫٧٤ٝ 
 :ا٧٣ى٪ٮع ٨٦ ا٣ٞىت ٝةاٺ
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 ..!٤ٔٲ٪ة ٟٚ ا٣كعؿ ..٤ٚ٪ؽػ٢ إ٣ٯ ا٣جٲخ ٣٪ذ٥٧ ٦ة ثؽأ٩ةق -

٩ـؿ ا٣ؿٚةؽ، كدأػؿت ٔ٪٭٥ ٦ذْػة٬ؿا ث٧ؽأجػح ا٣ُٞػح.. زػ٥ أػؿصػخ ٝػةركرة 
 :ٰ، كق٧٤ذ٭ة ٤٣نؿٱٙا٣عجؿ ٨٦ صٲج

 .. "داٚٲؽ ٬ؾق أ٦ة٩ذٟ ا٣ذٰ أكوٲذ٪ٰ ثأػؾ٬ة ٨٦ " -

 :ز٥ أػؿصخ ّؿؼ ا٣عةصح ٦ؿٱ٥ ٨٦ ا٣ضٲت اٳػؿ
ك٬ػػؾا ا٣ْػػؿؼ، ثٕسذػػ٫ ٣ػػٟ ا٣كػػٲؽة ا٣ذػػٰ ٠٪ػػخ أُٝػػ٨ ث٧ٕةرد٭ػػة، ا٧ٕ٣ػػةرة  -

 ..٩ٛك٭ة ا٣ذٰ ٱك٨١ ث٭ة ٔـكز
 ! دٞىؽ ا٣كٲؽة ٦ؿٱ٥؟  -
 ..أص٢  -
 ٧ة دؿٱؽ؟ثأ٥٣ دؼجؿؾ  -
 ..ٹ -

*** 
٤٪ػػة إ٣ػػٯ ا٣جٲػػخ، د٣ٛ٪ػػة إ٣ػػٯ ا٣ج٭ػػٮ كأػػػؾت ١٦ػػة٩ٰ ٤ٔػػٯ أرٱ١ػػح إ٣ػػٯ ظػػٲ٨ دػ

صة٩ػػػت ٱٮقػػػٙ كا٧٣٭ػػػؽم، ثٲ٪٧ػػػة ص٤ػػػف ٔػػػـكز ٦كػػػذٞجٺ ا٣نػػػؿٱٙ ثٮص٭ػػػ٫ ٤ٔػػػٯ 
 اٵرٱ١ح ا٧٣ٞةث٤ح..

ٚػػذط ا٣نػػؿٱٙ ٝػػةركرة ا٣عجػػؿ، ككًػػٕ٭ة ثػػة٣ٞؿب ٦٪ػػ٫، زػػ٥ د٪ػػةكؿ ا٤ٞ٣ػػ٥ ا٣ٞىػػجٰ  
 :ك٧ٗك٫ ٰٚ ا٣عجؿ ٝةاٺ

 ..أُٔ٪ٰ ٠ٛٲٟ ٱة ٔـكز -

ك٦ؽ ٔـكز ٠ٛٲ٫، ٣ٲنؿع ا٣نؿٱٙ ثة١٣ذةثح ٤ٔٲ٭ة.. ٹظْػخ أ٩ػ٫ قةد ا٣ى٧خ، 
رقػػ٥ صػػؽكٹ ٤ٔػػٯ راظػػح ٱػػؽق ا٣ٲكػػؿل، كصػػؽكٹ ٧٦ػػةزٺ ٤ٔػػٯ راظذػػ٫ ا٣ٲ٧٪ػػٯ، زػػ٥ 
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ٱ١ذػت ٤ٔٲ٭ػة ر٦ػٮزا.. ٣ػ٥ اقػذُٓ دعؽٱػؽ ٦ة٬ٲػح ا٣ؿ٦ػٮز، ١٣ػ٨ ا٧٣٭ػؽم ا٣ػؾم  ؾأػػ
 :٠ةف ٱنؿات ثٕ٪٫ٞ َٮاؿ ا٣ٮٝخ، اقذُةع أف ٱعؽد٬ة ظٲ٨ ٧٬ف ٣ٰ ٝةاٺ

 ..!ٱ١ذت أرٝة٦ة ٔؿثٲحإ٫٩  -

أك٦أت ٫٣ ثؿأقٰ، ك٩ْؿت إ٣ٯ ٱٮقٙ ا٣ؾم ٠ةف ٚػٰ أمػؽ ٣عْػةت دؿ٠ٲػـق.. زػ٥ 
 .. ٔؽت إ٣ٯ ٦ذةثٕح ٦ة ٱعؽث

ا٩ذ٭ٯ ا٣نؿٱٙ ٨٦ ا١٣ذةثح، ككًٓ ا٥٤ٞ٣ إ٣ٯ صة٩ػت ا٣ٞػةركرة، زػ٥ ٤َػت ٦ػ٨ 
ٔػػـكز أف ٱؿٚػػٓ ٠ٛٲػػ٫ كٱجةٔػػؽ ثٲ٪٭٧ػػة.. ٚؿٚػػٓ اٵػٲػػؿ ٠ٛٲػػ٫، كمػػؿع ا٣نػػؿٱٙ ٚػػٰ 

 :ا٣ٞؿاءة
أَجٞػٮا ٤ٔػٯ ٠ٛٲػ٫ ثػةرؾ  ! جٞٮا ٤ٔػٯ ٠ٛٲػ٫ ثػةرؾ هللا ٚػٲ٥١ ك٤ٔػٲ٥١أَ" -

 ".. !هللا ٚٲ٥١ ك٤ٔٲ٥١

اقذ٧ؿ ٰٚ دؿدٱؽ ا٣ض٤٧ح ٩ٛك٭ة، ٚٲ٧ة ثؽأ ٔـكز ثة٣ذٕؿؽ ك٬ػٮ ٱٞػةكـ صٛٮ٩ػ٫ 
ا٧٣ذسة٤ٝػػح.. ٠ة٩ػػخ أ٩ٛةقػػ٫ ا٧٣كػػ٧ٮٔح دذكػػةرع، ك٠ة٩ػػخ ٠ٛػػةق دٞذػػؿب ثػػجٍء ٦ػػ٨ 

٤ٔٲ٫ز ظٲ٪٭ػة ٤َػت ا٣نػؿٱٙ أف ثٌٕ٭ة ا٣جٕي، إ٣ٯ أف ا٩ُجٞخ ٤٠ٲة كػؿ ٦٘نٲة 
 .. أص٤ت ٫٣ د٣ٮا

٠ػةف ٔػـكز  ص٤جخ د٣ٮا ٨٦ ا٧٣ُػجغ ككًػٕذ٫ أ٦ة٦ػ٫، زػ٥ ٔػؽت إ٣ػٯ ١٦ػة٩ٰ..
ظٲ٪٭ة ٦ة ٱـاؿ ٚةٝؽا ٣ٮٔٲ٫، ك٠ةف اٳػؿاف ٱؿاٝجة٫٩ ٨ٔ ٠ست دؿٝجة ٧٣ػة قػٲؤكؿ 

 :إ٣ٲ٫ ا٣ٮًٓ.. ز٥ اٝذؿب ٦٪ٰ ا٧٣٭ؽم ٦ؿة أػؿل ك٧٬ف ٣ٰ
 !٦ة ظةصح ا٣نؿٱٙ ٣ؽ٣ٮ؟ -
 ..ٕض٢ مة٬ؽ ث٪ٛكٟ ١٣ٰ د٥٤ٕ ٱة وؽٱٜٹ دكذ  -

أ٦كٟ ا٣نؿٱٙ ثٲؽ ٔػـكز كٝػةـ ثإدػة٣٭ػة ٚػٰ ا٣ػؽ٣ٮ، زػ٥ مػؿع ثٕػؽ ذ٣ػٟ ٚػٰ 
ٝؿاءة أذ٠ةر ٗٲؿ ٦ك٧ٮٔح.. اقذ٧ؿ ثة٣ٞؿاءة ٧٣ؽة دـٱػؽ ٔػ٨ ا٣ػؽٝٲٞذٲ٨، ٝجػ٢ أف 

ز كا٩ػذٛي ٱٮقػٙ ثةٹ٬ذـازٚضأة ثؽأ ا٣ؽ٣ٮ  ٱك١خ ك٬ٮ ٱ٪ْؿ إ٣ٯ ا٣ؽ٣ٮ ٦ذؿٝجة..
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ؿ إ٣ػٯ ا٣كػٞٙ ك٠أ٩ػ٫ رأل مػٲبة ٦ػة، زػ٥ اقػذٛةؽ ٔػـكز ك٩ػـع ٰٚ ١٦ة٫٩ ٚـٔة ٱ٪ْػ
 .. ٱؽق ٨٦ ا٣ؽ٣ٮ ٦ؿدٕجة

 :٬ؽأ ا٣نؿٱٙ ٨٦ رك٫ٔ ك٬ٮ ٱ٧ؽ ٫٣ ا٣ؽ٣ٮ ٝةاٺ
 ..ٚٲ٫ أٔؽ ٱؽؾ إ٣ٯ ا٣ؽ٣ٮ كأػؿج ٦ة !ٹ دؼٙ -

ٰٚ ا٣جؽاٱح دػؿدد ٔػـكز كا٦ذ٪ػٓ.. ١٣ػ٨ ا٣نػؿٱٙ ٧َأ٩ػ٫ ٦ػؿة أػػؿلز ٣ٲذنػضٓ 
ٱؼػػؿج ٦٪ػػ٫ صكػػ٧ة ٠ؿكٱػػة ٤٦ٛٮٚػػة ٚػػٰ  كٱػػؽػ٢ ٱػػؽق إ٣ػػٯ ا٣ػػؽ٣ٮ ٦ؿدضٛػػة، ٝجػػ٢ أف

 .. ٧ٝةش ٤٦ُغ ثة٣ٮظ٢

 :ا٩ؽ٬ل ا٣ض٧ٲٓ، كاثذك٥ ا٣نؿٱٙ ٦ؼةَجة ٔـكز
 ..!إ٫٩ ا٣كعؿ ا٧ٕ٧٣ٮؿ ٣ٟ، اٚذع٫ -

٦ػػـؽ ٔػػـكز َجٞػػح ا٧ٞ٣ػػةش، كأػػػؿج ٦٪٭ػػة ص٧ض٧ػػح ٝػػٍ.. ا٩ٞجٌػػخ ٦ٺ٦ػػط 
كص٭٫ ٤ٝٲٺ، ز٥ أػؿج ٨٦ ا٣ض٧ض٧ح وٮرة و٘ٲؿة ٦عنٮرة ثٲ٨ أقػ٪ة٩٭ة. ٩ْػؿ 

 :ٝة.. ز٥ أػجؿ٩ة ثىٮت ٦جعٮحإ٣ٲ٭ة ٦ىٕٮ
 .. !إ٩٭ة وٮردٰ ٔ٪ؽ٦ة ٠٪خ ٰٚ ا٣سة٦٪ح ٔنؿ ٨٦ ٧ٔؿم -

.. ٹ أدرم ٦ػة دار !اقذ٧ؿ ٰٚ ا٣ذعؽٱٜ إ٣ٲ٭ة كا٩٭٧ؿت د٦ٮ٫ٔ دكف أف ٱ٪ُػٜ
ا٠ذٛٲػػػخ ثة٣ىػػػ٧خ أقػػػٮة  ..ٚػػػٰ ػ٤ػػػؽق ظٲ٪٭ػػػة، ك٣ػػػ٥ أ٠ػػػ٨ راٗجػػػة ٚػػػٰ ا٣ؽراٱػػػح ثػػػ٫

ؿة، كأث٤ػػٖ ٦ػػ٨ أم ثأوػػؽٝةاٰ ا٣ؼػػؿسز ٔ٪ػػؽ٦ة أدر٠ػػخ أف د٦ٮٔػػ٫ أ٠جػػؿ ٦ػػ٨ أم ١ٚػػ
 ..!٠ٺـ

 :مؽ ا٣نؿٱٙ ٤ٔٯ ٱؽ ٔـكز كأػجؿق ٝةاٺ
٠ةف ا٣كعؿ ٦ؽٚٮ٩ة ث٧ٞجؿة ٰٚ دُٮاف، ك٣ٞؽ ٝةـ ا٣ؿكظة٩ٲٮف ثإظٌةرق  -

ثٕػػػؽ٦ة ظػػػؽدكا ١٦ة٩ػػػ٫.. ٣ٞػػػؽ مػػػةءت اٵٝػػػؽار ا٣ٲػػػٮـ أف د٪ذ٭ػػػٰ ٦ٕة٩ػػػةة 
اقذ٧ؿت ٣س٧ة٩ٲح ٔنؿ ق٪ح.. ٝؽر هللا ك٦ػة مػةء ٕٚػ٢، ٹ أذػؿاض ٤ٔػٯ 

٣ٲػةؿ، كأٹ د٪ػةـ  حأكوٲٟ ثذٺكة قػٮرة ا٣جٞػؿة ٠ػ٢ زٺزػظ٫٧١ ٱة ٔـكز، 
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إٹ كأ٩ػػخ ٤ٔػػٯ َ٭ػػةرة.. أ٦ػػة ثؼىػػٮص ا٣ػػؾٱ٨ ٧٤ّػػٮؾ، ٚأ٩ػػخ أدرل ث٧ػػة 
 ..قذ٫٤ٕٛ ث٭٥

 :ز٥ قأ٫٣ ٱٮقٙ
 أ٨٣ دٕةكد ا٣ض٨ إزٔةص٫ ٦ؿة أػؿل؟ -

 :أصةث٫
٨٣ دذضؿأ ٤ٔٯ اٹٝذؿاب ٦٪٫ ٦ة داـ ٦عىػ٪ة.. ٣ٞػؽ دػ٥ ٚػٟ ا٣كػعؿ، ك٦ػة  -

 ..٣كةظؿ كا٣ضةفٔةدت ٬٪ةؾ ٔٞؽة ثٲ٨ ا

ٝػػػةـ ا٣نػػػؿٱٙ ثػػػإٗٺؽ ٝػػػةركرة ا٣عجػػػؿ، كمػػػٍٛ ا٧٣ػػػؽاد ا٣ؿكظػػػة٩ٰ ٔػػػ٨ ٧٤ٝػػػ٫ 
 :ظؽؽ إ٣ٯ ٱٮقٙ كقأ٫٣ ٦جذك٧ةكا٣ٞىجٰ ثة٧٣٪نٛح، 

 ٧٣ةذا ا٩ذٌٛخ ٔ٪ؽ٦ة ثؽأ ا٣ؽ٣ٮ ثةٹ٬ذـاز؟ -

 :دؿدد ٱٮقٙ ٤ٝٲٺ.. ز٥ أصةث٫
 .. !٣ٞؽ رأٱخ ٬ة٣ح زرٝةء د٪٤ُٜ ٨٦ ا٣ؽ٣ٮ كدؼذؿؽ ا٣كٞٙ -

 :ؿثةٔٞت ا٧٣٭ؽم ٦كذ٘
 !مٲبة  ! أ٩ة ٥٣ أر؟٬ة٣ح زرٝةء -

 :ٚكؿ ا٣نؿٱٙ اٵ٦ؿ ٧٤٣٭ؽم ٝةاٺ
د٤ػػٟ ا٣٭ة٣ػػح ٠ة٩ػػخ ٬ة٣ػػح ا٣ؿكظػػة٩ٲٲ٨ ا٣ػػؾٱ٨ ٝػػة٦ٮا ثةقػػذؼؿاج ا٣كػػعؿ..  -

 ..ا٣ـ٬ؿٱٮف ٍٚٞ ٨٦ ٱكذُٲٕٮف رؤٱذ٭ة

 :ٚكأ٫٣ ا٧٣٭ؽم
 .. !ك٨٦ ٥٬ ا٣ؿكظة٩ٲٮف؟ -

 :أصةب ا٣نؿٱٙ
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إ٣ػػٯ ٦ؿدجػػح  ا٣ؿكظػػة٩ٰ ٬ػػٮ ٠ػػ٢ إ٩كػػةف أك ص٪ػػٰ دضػػةكز ٦ؿدجػػح ا٣ػػ٪ٛف -
ا٣ػػؿكح، ٚىػػةرت ٣ػػ٫ ٝػػؽرات ٚػػٮؽ ٝػػؽرات اٳػػػؿٱ٨، ك٣ٞػػؽ ٝىػػؽت ث٭ػػة 

 ..أٔٮا٩ٰ ٨٦ ا٣ض٨ ا٧٣ك٧٤ٲ٨

 :ز٥ اقذٛكؿق ٱٮقٙ ٝةاٺ
 .. !أدٞىؽ ثٞٮ٣ٟ أف ٬٪ةؾ ركظة٩ٲٲ٨ ٨٦ اٷ٩ف ٣٭٥ ٝؽرات ػةرٝح؟ -

 :ٚأصةث٫ ا٣نؿٱٙ
٥ٕ٩.. ٨١٣ ٹ ٔٺٝح ٣٭٥ ثٕػة٥٣ ا٣كػٲ٧ٲةء أك ا٣كػعؿ، ٵف ٝػؽراد٭٥ أ٤ٔػٯ  -

 ..!.. ث٢ ٥٬ أٝٮل ث١سٲؿ!اٹقذٕة٩ح ثة٣ض٨ ٨٦

٩ٞؿ ٱٮقٙ ٤ٔٯ ٠ذٰٛ ك٧ٗـ ٣ٰ َة٣جة ا٩ذجة٬ٰ، ز٥ قأؿ ا٣نؿٱٙ ك٬ٮ ٱ٪ْؿ إ٣ٰ 
 : ث١٧ؿ
أرٱػػؽ أف أقػػأ٣ٟ ٔػػ٨ ٦كػػأ٣ح ٣ُة٧٣ػػة قػػججخ ٣٪ػػة صػػؽٹ.. إف أظ٧ػػؽ  ،قػػٲؽم  -

كا٧٣٭ؽم ٱؤ٦٪ةف ثٮصٮد اٵك٣ٲػةء ا٣ػؾٱ٨ ٱع٤ٞػٮف ٚػٰ ا٣٭ػٮاء كٱ٧نػٮف 
.. ٬ػػػ٢ دػػػؽػ٢ ٬ػػػؾق !ٺ أوػػػؽؽ ٬ػػػؾق ا٣ؼػػػـٔجٺت٤ٔػػػٯ ا٧٣ػػػةء، أ٦ػػػة أ٩ػػػة ٚػػػ

 !ا٣ؼٮارؽ ٨٧ً ٝؽرات ا٣ؿكظة٩ٲٲ٨ ا٣ؾم دعؽزخ ٔ٪٭٥؟

 :د٪ع٪ط ا٣نؿٱٙ كٗٲؿ ٨٦ ص٤كذ٫ ز٥ مجٟ ثٲ٨ أوةث٫ٕ ٦ضٲجة
قؤاؿ ٰٚ ٦ع٫٤.. ٱضت ٤ٔٲٟ أف د٥٤ٕ أف ٝؽرة اٷ٩كةف ٤ٔٯ ا٣ُٲػؿاف  -

ٹ  أك ا٧٣نػػٰ ٤ٔػػٯ ا٧٣ػػةء ٹ دٕػػؽ د٣ػػٲٺ ٤ٔػػٯ ا٣ىػػٺح كا٣ٮٹٱػػح، ٚػػة٧٣ٲـة
دٞذٌػٰ ا٣ذٌٛػٲ٢.. ك٣ػٮ ٠ة٩ػخ ٠ػؾ٣ٟز ١٣ة٩ػخ ا٣ُٲػٮر كاٵقػ٧ةؾ أمػؿؼ 
 ،ا٧٣ؼ٤ٮٝةت. ٬ؾق ا٣ؼٮارؽ ا٣ذٰ ذ٠ؿد٭ة ٱة ٱٮقٙ ٹ ٔٺٝح ٣٭ة ثة٣ذٞٮل

ثػػػ٢ دذعٞػػػٜ ٚػػػٰ أد٩ػػػٯ ٦كػػػذٮٱةت ا٣ؿٱةًػػػةت ا٣ؿكظٲػػػح، كٱكػػػذُٲٓ ام 
ػػػػة٣ٙ أ٬ػػػٮاءق ك مػػػ٭ٮاد٫ ك٣ػػػٟ ٚػػػٰ ا٣جػػػٮذٱٲ٨  إفمػػػؼه ا٣ٞٲػػػةـ ث٭ػػػة 

إف ا٣ػػ٪ٛف ٩ةدضػػح ٔػػ٨ ادعػػةد ا٣ػػؿكح كا٣ضكػػؽ،  كا٣٭٪ػػؽكس أ٠جػػؿ د٣ٲػػ٢..
كادجػػةع ا٣نػػ٭ٮات ا٣ضكػػؽٱح ٬ػػٮ ٦ػػة ٱضٕػػ٢ ا٣ػػ٪ٛف أقػػٲؿة ٧٤٣ػػةدة، كٝ٭ػػؿ 
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ا٣نػػ٭ٮات ٬ػػٮ ٦ػػة ٱعؿر٬ػػة ٣ذػػؿدجٍ ثػػة٣ؿكح كٱكػػ٭٢ ٤ٔٲ٭ػػة ا٣ػػذع٥١ ٚػػٰ 
 ..ٔ٪ةوؿ ا٣ُجٲٕح

 :ز٥ ٔٞت ا٧٣٭ؽم قةاٺ
ك٠ٲػػٙ دٛكػػؿ ٠ؿا٦ػػةت ا٣ىػػعةثح رًػػٮاف هللا ٤ٔػػٲ٭٥، كػػػٮارؽ ا٣ؼٌػػؿ  -

 !٬ة ا٣ٞؿآف؟ا٣ذٰ ذ٠ؿ
إ٩٭ػ٥ ٱ٧س٤ػٮف درصػةت ٤ٔٲػة ٦ػػ٨ ا٣ىػٛةء ا٣ؿكظػة٩ٰ ا٣ػؾم ٹ ٱذعٞػٜ إ٣ػػٯ  -

ثة٣ذٞٮل كدىٛٲح ا٣٪ٛف ا٣جنؿٱح ٨٦ ٠ةٚح ا٢٤ٕ٣ كاٵ٦ؿاض ا٧٣ٕ٪ٮٱػح.. 
ػػ٢ِ  ِٚ ا َّٰ ِثة٣٪َّٮى ب. ِإ٣ىػػ ػػؿَّ ٞى ذى ْجػػِؽم ٱى ٔى اؿ.  ـى ػػ ػػة ٱى دأ٦ػػ٢ ٬ػػؾق اٵظةدٱػػر ا٣ٞؽقػػٰ: "٦ى

 .٫. ٠ ْجذ. ا أىْظجى ِإذى ٚى  .٫ ِظجَّ ٯ أ. ذَّ ْجِىػؿ. ظى ق. ا٣َّػِؾم ٱ. ػؿى ثىىى ٓ. ِثػ٫ِ كى ْك٧ى ٫. ا٣َِّؾم ٱى ٕى ٧ْ ْ٪خ. قى
٪َّػ٫.  ٲى ُِ ْٔ . ػأى٣ىِ٪ٰ ٵى ِإْف قى ػة كى ٧ِْنػٰ ِث٭ى ِرْص٤ىػ٫. ا٣َِّذػٰ ٱى ة كى ل. ِث٭ى ُِ ْج ق. ا٣َِّذٰ ٱى ؽى ٱى ِث٫ِ كى
"، " ادػٜ هللا دػؿل ٔضجػة"، "٦ػ٨ ٧ٔػ٢ ث٧ػة ٱ٤ٕػ٥  ٩َّػ٫. ٲؾى ِٔ . ٩ِٰ ٵى ةذى ٕى ٣ىِب٨ِ اْقػذى كى

٤ٔػػ٥ ٦ػػة ٹ ٱ٤ٕػػ٥".. ك٣ػػٟ أف دذىػػٮر ٦ةٱ١٧٪ػػٟ ٤ٕٚػػ٫ إف ٠ة٩ػػخ  كرزػػ٫ هللا
 ..ٝٮة اٷ٫٣ ٦ٕٟ

 :ٔٞت ا٧٣٭ؽم قةاٺ
٨ ا٣ٞػػػػؽرات ا٣ذػػػٰ ٱ١٤٧٭ػػػة ا٣ؿكظػػػػة٩ٲٮف ٔػػػ٬ػػػٺ أُٔٲذ٪ػػػة ٦سػػػػةٹ كاظػػػؽا  -

 ا٧٣ذٞٮف؟

 :٩ْؿ ا٣نؿٱٙ إ٣ٯ قةٔذ٫ كرٚٓ ظٮاصج٫
٨١٣ قأُٔٲٟ ٦سةٹ.. ٣ٞؽ صةء ٰٚ اٳزةر "إف ا٤ٞ٣ٮب  !أككق ٣ٞؽ دأػؿت -

اصذ٧ٕخ ٤ٔػٯ ا٣ذٞػٮل صة٣ػخ ٚػٰ ا١٤٧٣ػٮتز كرصٕػخ إ٣ػٯ أوػعةث٭ة إذا 
ِؼ ا٣ٛٮااؽ ٨٦ ٗٲؿ أف ٱؤدم إ٣ٲ٭ة ٔة٥٣ ٧٤ٔة"ن.. ٬ؾا ٦ةٱك٧ٯ ثة٥٤ٕ٣  ؿى .ُ ِث

 ..ك٣ٟ ٰٚ ٝىح ا٣ؼٌؿ أ٠جؿ ٦سةؿ ٤ٔٯ ذ٣ٟ ،ا٤٣ؽ٩ٰ

 :ز٥ ق١خ.. كاقذأ٩ٙ ٝةاٺ
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٣ٲف ٬ؾا ٚعكت، إف ٣٭ؤٹء ا٣ؿكظة٩ٲٲ٨ ٝؽرة ٤ٔٯ ٢ٞ٩ أقؿار ك٤ٔػٮـ  -
 .ح ٣ُٺث٭٥ دكف ٠ذةثح أك دٺكة أك إ٦ٺء٠ة٤٦

٠٪خ ٝػؽ ٝػؿأت ٚٲ٧ػة ٦ٌػٯ ٠ٺ٦ػة ٦نػةث٭ة ٧٣ػة ٝة٣ػ٫، ١٣٪٪ػٰ أظججػخ أف أقذٛكػؿق 
 :٧ٔة اقذن٢١ ٤ٰٔ.. ك٤ٝخ ٫٣

أصػػؽ وػػٕٮثح ٚػػٰ ٚ٭ػػ٥ اٵ٦ػػؿ.. ٠ٲػػٙ ٱػػذ٥ د٤ٞػػٲ٨ ٦ٕػػةرؼ ك٤ٔػػٮـ دكف  -
 ! إ٣ٯ ٠ذةثح كإ٦ٺء؟ ا٣عةصح

 :ٚأصةب ٝةاٺ
١٤٠ػ٥  .... قأُٔٲ٥١ ٦سةٹ دٞؿٱجٲػةجٲحا٤ٞ٣ٱذ٥ ذ٣ٟ ٨ٔ َؿٱٜ ا٣ٮاردات  -

دذؾ٠ؿكف أظػؽاث ا٣عػةدم ٔنػؿ ٦ػ٨ قػجذ٧جؿ، كث٧ضػؿد أف أقػأ٥١٣ "٬ػ٢ 
دذػػػؾ٠ؿكف أظػػػؽاث ا٣عػػػةدم ٔنػػػؿ ٦ػػػ٨ قػػػجذ٧جؿ؟" ٚكػػػٮؼ دؼُػػػؿ ٤ٔػػػٯ 
أذ٬ػػػة٥١٩ وػػػٮر ا٣ُػػػةاؿة ك٬ػػػٰ دؼذػػػؿؽ ا٣جػػػؿصٲ٨، زػػػ٥ ٦نػػػة٬ؽ ا٣ػػػؽػةف 

ف كا٣٪ٲػػؿاف، أ٩ػػةس ٱكػػُٞٮف كآػػػؿكف ٱ٭ؿثػػٮف، ا٩٭ٲػػةر اٵثػػؿاج، ا٣ػػؿاٲ
اٵ٦ؿٱ١ػػٰ ٱ٤ٞػػٰ ػُةثػػػة ٱذٮٔػػؽ ثةٹ٩ذٞػػةـ، ا٣جػػػٮارج اٵ٦ؿٱ١ٲػػح د٪٤ُػػػٜ، 
ا٣ُػػػػةاؿات دٞىػػػػٙ أٚ٘ة٩كػػػػذةف.. كقػػػػذذٮا٣ٯ ا٣ىػػػػٮر كاٵظػػػػؽاث ٚػػػػٰ 
أذ٬ة٥١٩ دكف ظةصح إ٣ٯ ظةقح اٷثىةر، ك٬ػؾا ٦ضػؿد ٦سػةؿ ثكػٲٍ ٦ػ٨ 

 .. ا٣ُؿؽ ا٣ذٰ ٱكذؼؽ٦٭ة ا٣ؿكظة٩ٲٮف

جػ٢ أف ٱأػػؾ ا٣ٞػةركرة ٝ ..ز٥ ٝةـ ا٣نؿٱٙ ٦ػ٨ ١٦ة٩ػ٫ كأٔػةد ا٤ٞ٣ػ٥ إ٣ػٯ صٲجػ٫
 :ثٲ٧٪ةق ك٬ٮ ٱؿثخ ٤ٔٯ ٠ذٙ ٔـكز ٝةاٺ

 ..!كاص٢ٕ ٣ٰ ٩ىٲجة ٨٦ دٔةاٟ !ٹ د٪ف ٦ة أكوٲذٟ ث٫ -

 :٥٬ ا٣نؿٱٙ ثة٧٣٘ةدرة، ز٥ ٝةـ ا٧٣٭ؽم ٨٦ ٤ٔٯ اٵرٱ١ح ك٬ؿكؿ إ٣ٲ٫ ٔ٪ؽ ا٣جةب
قٲؽم، ٱضت أف د٥٤ٕ أ٩٪ٰ صبخ إ٣ػٯ دػةٚؿاكت ػىٲىػة ١٣ػٰ أٝةث٤ػٟ،  -

ٰ ا٣كػٲ٧ٲةء ك٠ػ٢ ٦ػة ٱذ٤ٕػٜ ث٭ػة ٦ػ٨ ا٤ٕ٣ػٮـ كإ٩ػٰ ٵرصػٮ ٦٪ػٟ أف د٧٤ٕ٪ػ
 ..ا٣ؿكظة٩ٲح
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 :ا٣ذٛخ إ٣ٲ٫ ا٣نؿٱٙ، كقأ٫٣ ٦جذك٧ة
 !ك٧٣ةذا دؿٱؽ د٧٤ٕ٭ة؟ -

 :رد ٱٮقٙ ًةظ١ة
 ٱع٥١ ث٭٥ ا٣ٕة٥٣.. ١٣ٰك ،٤ٔٯ ا٣ض٨ ةكٲُؿ٣٤٭ة ٣ةإ٫٩ ٱؿٱؽ اقذ٧ٕ -

 :ٚعؽص٫ ا٧٣٭ؽم ث٪ْؿة مـراء دٮثٲؼة ٫٣ ٤ٔٯ زؿزؿد٫ ا٣ـااؽة.. كأصةب ٝةاٺ
 !ٌةء ٤ٔٯ ا٧٣٪٧ْةت ا٣كؿٱح ا٣ذٰ دع٥١ ا٣ٕة٥٣أرٱؽ ا٣ٞ -

 :ًعٟ ا٣نؿٱٙ ثؽكرق، كق١خ ٤ٝٲٺ.. ز٥ ٝةؿ
٣ػػٮ ٠ػػةف ا٣نػػؿ ٱ٪ذ٭ػػٰ ث٭ػػؾق ا٣ُؿٱٞػػح، ٣كػػةد ا٣ٕػػؽؿ ٦٪ػػؾ كٝػػخ َٮٱػػ٢..  -

ا٣ض٪ٰ ٣ٲف ٠ةا٪ة ػةرٝة ٧٠ػة ٱٕذٞػؽ ا٣ض٧ٲػٓ، ثػ٢ ٤ٔػٯ ا١ٕ٣ػف، اٷ٩كػةف 
٩كةف ٚٺ.. أػُؿ ٦٪٫ ث٧بةت ا٧٣ؿاتز ثإ١٦ة٩ٟ ردع ا٣ض٪ٰ ث٧٤١ح، أ٦ة اٷ

ا٣ض٪ٰ ٦ضؿد ٠ٲةف ٠٭ؿك٦٘٪ةَٲكٰ أ٤ٗت ٦ػة ٱكػذُٲٓ ٤ٕٚػ٫ ٹ ٱذٕػؽل 
إف ٩ضعػػخ ٚػػٰ ا٣كػػٲُؿة ٤ٔػػٯ كا٣ذػػأزٲؿ ٤ٔػػٯ كّػػةاٙ ا٣ػػؽ٦ةغ.. ظذػػٯ 

ا٣ضػ٨، ٚإ٩٭ػة ٣ػػ٨ دكػذُٲٓ ا٣ذ٤٘ػت ٤ٔػػٯ أك٣بػٟ اٵمػؿارز ٚ٭ػػ٥ أٱٌػة ٤ٔػػٯ 
 ..دراٱح ثة٣كعؿ كا٣كٲ٧ٲةء، ك٣٭٥ دعىٲ٪ةت ٣٭ؾا ا٣٪ٮع ٨٦ ا٣عؿكب

 :م ٦٪ٕٛٺدكةءؿ ا٧٣٭ؽ
 !ك٠ٲٙ ق٪٭ــ ٬ؤٹء ا٧٣ضؿ٦ٲ٨ إف ٠ة٩ٮا ٱعذ١ؿكف ٢٠ مٰء؟ -

 :أصةب ا٣نؿٱٙ
إ٩٭ػػة ٔؽا٣ػػح هللا، ٣ٞػػؽ ػ٤ػػٜ ا١٣ػػٮف كػ٤ػػٜ ٦ٕػػ٫ ٝٮا٩ٲ٪ػػة كأقػػجةثة ٤٣ٞػػٮة.  -

٬ػػؤٹء اصذ٭ػػؽكا ك٤٧ٔػػٮا ث١ػػؽ كص٭ػػؽز ٚةقػػذعٞٮا ا٣عىػػٮؿ ٤ٔػػٯ ا٣ٞػػٮة 
ٹ دػػ٪ف أف ٦ْٕػػ٥  ،ث٘ػػي ا٣٪ْػػؿ ٔػػ٨ َجٲٕػػح ٔٞٲػػؽد٭٥ أك دٱػػ٪٭٥.. ١٣ػػ٨

ةإةت ا٣ذػٰ دػؿكج ظػٮؿ ٬ػػؾق ا٧٣٪٧ْػةت ٹ أقػةس ٣٭ػة ٦ػ٨ ا٣ىػػعح، ا٣نػ
إ٩٭ػػ٥ ٦ضػػؿد ص٧ةٔػػح ٦ػػ٨ ا١ٛ٧٣ػػؿٱ٨ كاٵزؿٱػػةء كا٣كػػعؿة، مػػٕؿكا ثؿٗجػػح 
ٰٚ مٰء ٱعٞٞٮف ٦ػ٨ ػٺ٣ػ٫ ذكاد٭ػ٥ز ٚأ٩نػأكا أػٮٱػةت ككًػٕٮا ٣٭ػة 
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دقػػػةدٲؿا، زػػػ٥ ٩كػػػضٮا ظٮ٣٭ػػػة ٦ػػػة ٱ١ٛػػػٰ ٦ػػػ٨ اٵقػػػةَٲؿ، كا٣ؿ٦ػػػٮز ا٣ذػػػٰ 
كا٣ذٺٔػػت ثٕٞػػٮ٣٭٥، كٵف ا٣٪ػػةس د٧ٔٮ٬ػػة ثٞىػػه ٹقػػذؿ٬ةب ا٣٪ػػةس 

ٱ٪ضػػػػؾثٮف ٧٘٤٣ػػػػٮضز وػػػػؽٝٮا ا٣ؼؽٔػػػػح كوػػػػةركا ٦٭ٮكقػػػػٲ٨ ث٪ْؿٱػػػػح 
 ..!ا٧٣ؤا٦ؿة

 :رد ا٧٣٭ؽم ثة٩ٕٛةؿ أ٠جؿ
كٱـرٔػػٮف ا٣ٛذ٪ػػح ٚػػٰ ٠ػػ٢  !١٣ػػ٪٭٥ ٱنػػضٕٮف ٤ٔػػٯ اٹ٩عػػٺؿ اٵػٺٝػػٰ -

 !١٦ةف.. ٦ؼُُةد٭٥ د٪ضط داا٧ة

 :ٔٞت ا٣نؿٱٙ
٪ة ٩كذ١ؿ، ك٩كذ٭ض٨، وؽٝخ.. ٨١٣ ٹ د٪ف أ٩٪ة ٨٦ ٱك٧ط ث٪ضةظ٭ة.. إ٩ -

 !ؿ ص٭ؽا ٨٦ أص٢ ا٣ذ٘ٲٲؿؾك١٣٪٪ة ٹ ٩ج

 :قأ٫٣ ا٧٣٭ؽم ٦ضؽدا
 !ك٦ة ا٣ع٢؟ -

 :أصةب ا٣نؿٱٙ
٠ػ٨ دٞٲػػة، ك٦ؼ٤ىػػة ٚػػٰ ٤٧ٔػػٟز ظٲ٪٭ػة قػػٲ١ٮف ا٣ػػؿب ٩ٛكػػ٫ ٚػػٰ وػػٟٛ،  -

 ..ك٨٣ د١ٮف ثعةصح إ٣ٯ ا٣ض٨ ظٲ٪٭ة
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        المتىبـي.. استذعـاء
 

٪ػػخ ٤ٔػػٯ ا٣كػػُط ٦ػػٓ ا٣ؿٚػػةؽ ٦كػػذ٤ٞٲة ٤ٔػػٯ ٔ٪ػػؽ٦ة ا٩ذىػػٙ ا٤٣ٲػػ٢ ٱٮ٦٭ػػة، ٠
ا٣كػػ٧ةء.. ٣ٞػػؽ د٧ٕػػؽت أف أٝػػ٪ٕ٭٥ ثة٧٣جٲػػخ ٤ٔػػٯ ا٣كػػُط ٦ػػذ٤ٕٺ  أدأ٦ػػ٢ٚؿامػػٰ 

ثػػة٣عؿ، كثض٧ػػةؿ ا٣٪ضػػٮـ ا٣ذػػٰ دجػػؽكا أص٤ػػٯ كأٝػػؿب ٧٦ػػة دجػػؽكا ٤ٔٲػػ٫ ٚػػٰ قػػ٧ةء 
ا٣ػػػؽار ا٣جٲٌػػػةء. كا٣عػػػٜ أ٩٪ػػػٰ أردت ثػػػؾ٣ٟ إثٕػػػةد٥٬ ٔػػػ٨ ا٣ٞجػػػٮ ثأٝىػػػٯ ٦كػػػةٚح 

ٵ٦ػػػؿم كد٤ُٛ٭ػػػ٥ ٤ٔػػػٰ أز٪ػػػةء ٝٲػػػة٦ٰ ثذضػػػةرثٰ اظذٲةَػػػة ٦ػػػ٨ ٠نػػػٛ٭٥  ز١٧٦٪ػػػح
ا٣كػػػٲ٧ٲةاٲح، قػػػٲ٧ة كأف ظىػػػٮ٣ٰ ٤ٔػػػٯ ا٣عجػػػؿ ا٣عٞٲٞػػػٰ ص٤ٕ٪ػػػٰ أ٩ذْػػػؿ ٩ػػػٮ٦٭٥ 

 ..ثٛةرغ ا٣ىجؿ ٣ذضؿثذ٫

ػػخ   ٛى ٣ػػ٥ أ٠ػػ٨ ٦ذأ٠ػػؽا ٦ػػ٨  .إ٣ػػٯ ا٧٣٭ػػؽم ا٣ػػؾم ٠ػػةف ٦ٌػػُضٕة ٔػػ٨ ٱ٧ٲ٪ػػٰ. ا٣ذ
٩ٮ٦ػػ٫ ظٲ٪٭ػػة، ١٣٪٪ػػٰ ٠٪ػػخ ٦ذأ٠ػػؽا ٦ػػ٨ ٌٗػػج٫ ٦ػػ٨ ا٣نػػؿٱٙ ا٣ػػؾم رٚػػي د٤ٞٲ٪ػػ٫ 

أٱٌة ٠٪خ ٤ٔٯ ٱٞٲ٨ ثػأف ٌٗػج٫ قٲكػذ٧ؿ ٵٱػةـ ٔؽٱػؽة، ٬ػؾا إف ٣ػ٥  ..ةءا٣كٲ٧ٲ
ٱٞػةس ٧٣ٞةث٤ػح ا٣نػؿٱٙ، ك٣ػ٥  ٱذعٮؿ إ٣ٯ ظٞؽ ك٠ؿا٬ٲحز ٤ٚٞؽ ٠ةف ٦ذ٤٭ٛة ث٧ػة ٹ

 .. ٱ٨١ ٰٚ ظكجة٫٩ أف ٬ؾا اٵػٲؿ قٲؿٚي ٤َج٫ ث٧٪ذ٭ٯ ا٤٣جةٝح

وؿاظح، دٮٕٝخ ذ٣ٟز ٧ُٚٮظ٫ ٠ةف ٠جٲػؿا صػؽا، ك٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ٤ٔٲػ٫ أف ٱ١نػٙ 
٪ؾ ا٣جؽاٱحز ٧١ٚة ٦ػ٨ مػأ٫٩ أف ٱ١ػٮف ٦ض٤جػح ٤٣كػؼؿٱح، ٦ػ٨ مػأ٫٩ أٱٌػة أف ٔ٪٫ ٦

ٱ١ٮف ٦ض٤جح ٤٣عكةد كأٔؽاء ا٣٪ضةح ا٣ؾٱ٨ ٱكٕٮف داا٧ة إ٣ٯ إٝجةر اٳػؿ كٝذ٢ 
ٔـٱ٧ذػػ٫ ػنػػٲح أف ٱذٛػػٮؽ ٤ٔػػٲ٭٥.. ٤٣كػػجت ذادػػ٫، ٠ة٩ػػخ أ٦ػػٰ د٪ىػػع٪ٰ ث١ذ٧ػػةف 

ْٔػػٲ٥ ٧َػػٮظٰ كأظٺ٦ػػٰ، ك٠ة٩ػػخ داا٧ػػة ٦ػػة دٞػػٮؿ ٣ػػٰ: " إف ٩ٮٱػػخ ٤ٔػػٯ مػػٰء 
ٚة٠ذ٫٧ كٝةكـ رٗجػح إٚنػةا٫، كٔ٪ػؽ٦ة دعٞٞػ٫ قػٲؿل ا٣ض٧ٲػٓ ذ٣ػٟ دكف ا٣عةصػح 

ؾ ٣٪ضةظٟ، كقذٛٮت ٤ٔٯ ظكةدؾ ٚؿوح ؤإ٣ٯ إػجةر٥٬، ظٲ٪بؾ قٲٛؿح أوؽٝة
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٦٪ٕٟ كإٱٞةٟٚ".. ٢ٕ٣ ا٧٣٭ؽم ٹ ٱؤ٨٦ ث٭ؾق ا٣ع٧١ح، أك ٢ٕ٣ أ٫٦ ٥٣ د٤ٞ٪ػ٫ إٱة٬ػة 
 .. أوٺ

ٛىخ   ٤ٯ ثُ٪٫. ٣ٞػؽ ٠ػٙ ٔػ٨ ا١٣ػٺـ إ٣ٯ ٱكةرم ظٲر ٠ةف ٔـكز ٦٪جُعة ٔ ا٣ذ
٦٪ػػؾ أف ٤ٔػػ٥ ثعٞٲٞػػح قػػعؿق، كا٣ذػػــ ا٣ىػػ٧خ ٦ػػ٨ ٬ػػٮؿ ا٣ىػػؽ٦ح كٚػػؿط اٵ٣ػػ٥.. 
أمٛٞخ ٤ٔٯ ظة٣ػ٫، كأمػعخ ثجىػؿم ٔ٪ػ٫ إ٣ػٯ ٱٮقػٙ ا٣ػؾم ٠ػةف ٦كػذ٤ٞٲة ٤ٔػٯ 
٦ٞؿثػػح ٦٪ػػ٫. ٠ة٩ػػخ أوػػةث٫ٕ ا٣ُٮٱ٤ػػح ٹ د١ػػٙ ٔػػ٨ ا٣٪ٞػػؿ ٤ٔػػٯ مةمػػح ٬ةدٛػػ٫ ا٣ذػػٰ 

كمػؿع ٚػٰ ًػؿب صج٭ذػ٫ ٦ػ٪ٕٛٺ.. دٌٰء كص٭٫.. ٚضأة أ٣ٞٯ ا٣٭ػةدٙ ٦ػ٨ ٱػؽق، 
 :قأ٫٣ ٦كذ٘ؿثةٵ

 !ثٟ ٱة ٬ؾا؟ ٦ة -

 :٩ْؿ إ٣ٰ، ز٥ ا٣ذٍٞ ٬ةد٫ٛ ك٬ٮ ٱضٲج٪ٰ
٠٪ػػخ أ٣ٕػػت ٣ٕجػػح ا٣كػػة٦ٮرام، ك٣ٞػػؽ ٔضػػـت ٔػػ٨ ا٣ٮوػػٮؿ إ٣ػػٯ ا٧٣ؿظ٤ػػح  -

 !اٵػٲؿة ٦ضؽدا
كث٧ةذا قٲٛٲؽؾ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ا٧٣ؿظ٤ح اٵػٲؿة؟! إ٩ٟ د٭ؽر كٝذٟ  -

 .... ٨٦ اٵ٢ٌٚ ٣ٟ أف د٪ةـ!ٚعكت
ٯ ا١ٕ٣ف، ٬ؾق اٵ٣ٕةب ٧٦ذٕح ٱة وػةح. إ٩٭ػة دكػةٔؽ ٤ٔػٯ ا٣ذؼٛٲػٙ ٤ٔ -

 .٨٦ اٷظكةس ثة٢٤٧٣
إ٩٭ة ٦ذٕح زااٛح. ٬٪ةؾ ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ ا٧٣ذٓ ا٣عٞٲٞٲػح ا٣ذػٰ دعٞػٜ ا٣ٛةاػؽة،  -

 ..كدعٮؿ دكف ا٣نٕٮر ثة٢٤٧٣
 ٦سٺ؟  -
ٚى٢ ، كاصؿب أف دجذٕؽ ٤ٝٲٺ ٨ٔ ٔة٥٣ ا٣ذٞ٪ٲح.. أَٛئ ٢٠ اٵص٭ـة -

٠ذةثة كاٝؿأق ٰٚ أظٌةف ا٣ُجٲٕح.. ذ . ػء.٦ذى٢ ثة١٣٭ؿثةمٰء ٢٠ 
كاقذ٧ذٓ ثة٣ن٭ٲٜ كا٣ـٚٲؿ.. اٚذؿش اٵرض كاقذ٪نٜ ، د٪ٛف ثؿكٱح

كدىة٣ط ٦ٓ اٵرض أ٦ٟ.. ، ٝجٌح ٨٦ ا٣ذؿابذ رااعح ا٣٪جةت ا٣٪ؽٱح.. ػ
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ا٣عؽٱر إ٣ٯ أ٩ةس اقذ٧ذٓ ث، راٝت كادم ا٣٪٢٧ أك دك٤ٜ صؾع مضؿة
٨٦ ا٤٣عْح  ٨٦ ٦ؼذ٤ٙ اٵ٧ٔةر ك٠ٮف وؽاٝةت صؽٱؽة.. اقذٛؽ

ٔةد  ٚجكجج٭ة ٦ةز كٹ دذؿ٠ٟ ر٬ٲ٪ح ٣نةمةت ا٣ٕؿض، ٱ١٧٪ٟ ثأٝىٯ ٦ة
 ..!ك٦ة ٔةدكا ٱذٞ٪ٮف ٨ٚ ا٣ٕٲل، ا٣٪ةس ٱعك٪ٮف اقذ٧ٕةؿ ٦نةٔؿ٥٬

اثذكػػ٥ ٱٮقػػٙ كأثػػؽت ٦ٺ٦عػػ٫ إٔضةثػػة ثٞػػٮ٣ٰ، زػػ٥ أَٛػػأ ٬ةدٛػػ٫ ككًػػ٫ٕ دعػػخ 
 :كقةدد٫ ٝةاٺ

أ٦ػػػؿا  ٩ىػػػةاعٟ ص٧ٲ٤ػػػح، ك٦ػػػٓ أف اٹقػػػذ٘٪ةء ٔػػػ٨ ا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲػػػة أوػػػجط -
وٕجة، إٹ أ٩٪ٰ ٝةدر ٤ٔٯ ذ٣ٟ، ١٣٪٪ٰ ٣كخ ٝةدرا ٤ٔٯ ا٣عؽٱر إ٣ٯ أم 

 !..٠ةف أك د١ٮٱ٨ وؽاٝةت صؽٱؽة
 ك٦ة ا٧٣ة٩ٓ؟ -
أ٩خ د٥٤ٕ ثأ٩٪ٰ مؼه ٦عػؽكد اٵوػؽٝةءز أصػؽ وػٕٮثح ٚػٰ ا٣ٮزػٮؽ  -

 ..ثةٳػؿٱ٨، كأظٲة٩ة أ٢ٌٚ أف أ٠ٮف كظٲؽا ٦٪ٕـٹ ٨ٔ ا٣٪ةس
ٞػػؽت كا٣ػػؽام، إ٩٭ػػة إظكػػةس .. ٣ٞػػؽ صؿثػػخ ا٣ٕـ٣ػػح ٔ٪ػػؽ٦ة ٚ! ٹ أ٩ىػػعٟ -

 !..ْٚٲٓ ٱة وةح
ٝؽ ٱ١ٮف اٷظكةس ثة٣ٮظؽة مٕٮرا ٝةدٺ ٱة وؽٱٰٞ، ١٣٪٫ قػٲض٪جٟ   -

. ك٧٠ػػػػة ٱٞػػػػٮؿ قػػػػةردؿ ا٣ضعػػػػٲ٥ ٬ػػػػٮ .ا٣كػػػػٮاد اٵْٔػػػػ٥ ٦ػػػػ٨ ا٧٣نػػػػة٢٠
 ..اٳػؿكف

 ..ٹ أدٜٛ ٫ٕ٦  -
 !أٝ٪ٕ٪ٰ إذف  -
أك ٰٚ ٢٠   ءٔ٪ؽ٦ة دؼؿج ٨٦ ثٲذٟ وجةظة أك ٦كةإق٧ٓ ٱة ٱٮقٙ..  -

كأػؿل ٰٚ ا٣ـظةـ.. قذكذ٤ُٙ  ءكصٮ٬ة ٰٚ ا٣ؿػةؼ قذىةد ،كٝخ
كٝؽ د٪ٛؿ ٨٦ ثٌٕ٭ة ٵ٩ٟ ًعٲح ١ٚؿ  ،ثٌٕ٭ة ٵ٩٭ة دٮاٜٚ ٬ٮاؾ

٨١٣ كٝج٢ أف دك٧ط  .أك ٵف ٣٭ة مج٭ة ثؾ٠ؿٱةت ٹدعج٭ة. ،ٹٱذٞج٤٭ة
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٤ٔٯ ٬ؾق اٵرض كإػٮا٩ٟ  ٠ثةردؾ٠ؿ أ٩٭٥ أ٩ٝ٭ة، ٣٪ٛكٟ ثة٣٪ٛٮر ٦
 ،٨٦ ١ٚؿ ٦كجٜ كٝج٢ أف دع٥١ ٤ٔٲ٭٥ ث٧ة د٫١٤٧ مبخ أـ أثٲخ.

ت ث٪ٛف ّؿكٚ٭٥. ركدؼٲ٢ أ٩ٟ ٦ؿ،دٌٓ ٩ٛكٟ ١٦ة٩٭٥أف ظةكؿ 
٣٭٥ كإف ٥٣ دضؽ ،٦ُة٣ت ثة٣ذ٧ةس اٵٔؾار ٷػٮا٩ٟ ،ٚأ٩خ ٠إ٩كةف

ٌٲٜ ٨ٔ كثٕضـ ٤ٝجٟ ا٬٣ة، ٚةد٭٥ ٩ٛكٟ ثة٣ذٞىٲؿ ٨ٔ إٱضةدأٔؾاراز 
أ٦ة ٗٲؿق ..٣عت ٬ٮ ُٚؿة اٷ٩كةفا.دٞج٢ اٳػؿٱ٨ ثةػذٺٚةد٭٥.

٦ؿ ًؿكرم أف ّ٪٪خ أف ا٣ٕؽاكة ثٲ٨ ا٣٪ةس ٧ٚضؿد وٛةت دػٲ٤ح. كإ
ك٥٣  ..٣ٞؽ ٠٪خ دعت ا٣ض٧ٲٓ، دؾ٠ؿ ٔ٪ؽ٦ة ٠٪خ و٘ٲؿا ثؿٱبة،ٹ٦ٛؿ ٦٪٫

 ..ٱ٨١ ٤٣ْ٪ٮف ا٣كٲبح َؿٱٜ إ٣ٯ ٤ٝجٟ
 !ٱكذعٲ٢ أف دعت ا٣ض٧ٲٓ ٱة أظ٧ؽ -
 ..٬ؾا ٵ٩ٟ دى٪ٙ ا٣٪ةس، كدع٥١ ٤ٔٯ إٔٚة٣٭٥  -
 !؟إ٫٩ أ٦ؿ َجٲٰٕ، ك٢٬ ٬٪ةؾ ٨٦ ٹ ٱع٥١ ٤ٔٯ إٔٚةؿ ا٣٪ةس -
ٹ ٱعٜ ٣٪ة أف ٩ع١ػ٥ ٤ٔػٯ اٳػػؿٱ٨ ثة٣كػٮء، هللا كظػؽق ٦ػ٨ ٱكػذُٲٓ   -

٭ة، ٝػػؽ ٱذج٪ػػٯ ا٧٣ػػؿء ػػػػػذ٣ػػٟز ٵ٩ػػ٫ ا٣ٮظٲػػؽ ا٣ػػؾم ٱ٤ُػػٓ ٤ٔػػٯ أ٧ٔػػة٣٭٥ ٤٠
١ٚؿة ٦ة، ز٥ ٱذؿاصٓ ٔ٪٭ة ٹظٞة، كٝؽ ٱؾ٩ت ٦كةء كٱذٮب ٣ٲٺز ٚٲ٘ٛػؿ 

 ..هللا ٫٣ دكف اف دؽرم
 ك٦ة ا٣ىٮاب ٰٚ رأٱٟ ٱة أظ٧ؽ؟  -
 .٦ٓ ا٣٪ةس ٝٲةقٲةأف ٱ١ٮف دٕة٤٦ٟ   -
 أم؟  -
د٪ػذٞه ٦ػ٨ ٝٲ٧ػذ٭٥ إف ثػؽكا ٣ػٟ  ٔػة٤٦٭٥ ث٤ُػٙ ك٣ػٲ٨ ٠ٲ٧ٛػة ٠ػة٩ٮا، ٹ -

أمػػؿارا قػػٲبٲ٨، كٹ دؿٚػػٓ ٦٪٭ػػة إف ثػػؽكا ٣ػػٟ دٞػػةة َػػة٬ؿٱ٨ز ٚة٧٣ْػػة٬ؿ 
 ..ػؽأح، كا٣ىٮر ا٣ذٰ ١٩ٮ٩٭ة ٨ٔ ا٣٪ةس ٹ دعذ٢٧ ا٣ىٮاب داا٧ة

 :ٱٮقٙ، كد٥٤١ ث١٤٪ح دنٮث٭ة ثٮادر ا٣٪ٕةس دسةءب
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 ..ط، ٨١٣ ٦ٕة٤٦ح ا٣ض٧ٲٓ ث٤ُٙ قٲةقح وٕجح ا٣ذعٞٲ٠ٜٺ٦ٟ وعٲ -

 :ز٥ اقذٮل ٰٚ ٚؿام٫، كأدار كص٭٫ إ٣ٯ ا٣ض٭ح اٵػؿل ٝةاٺ
 ..ق٪٢٧١ ا٣عؽٱر ٹظٞة.. دىجط ٤ٔٯ ػٲؿ -
 ..كأ٩خ ٨٦ أ٫٤٬ -

كث٧ضػػؿد أف أصجذػػ٫، مػػٕؿت ثذػػؽٜٚ اٵدرٱ٪ػػة٣ٲ٨ ا٣ػػؾم ظػػٮ٣٪ٰ إ٣ػػٯ ٠ذ٤ػػح ٦ػػ٨ 
٣ػٟ، دع٧١ػخ ٚػٰ رٗجذػٰ، كٝػؿرت ثػة٣ؿ٥ٗ ٦ػ٨ ذ .ا٣ع٧ػةس ٹ د١ٛػؿ إٹ ٚػٰ ا٣ٞجػٮ.

 .. ا٣ىجؿ ٣كةٔح أػؿل ظذٯ ٱكذ٘ؿؽ ٱٮقٙ ٰٚ ا٣٪ٮـ

٦ؿت قةٔح أك أ٠سؿ.. رٕٚخ رأقٰ ٨ٔ ا٣ٮقةدة ٦ذْة٬ؿا ثة٣جعر ٨ٔ مٰء 
٦ة. ٠ةف مؼٲؿ ا٧٣٭ؽم كٱٮقٙ ٱ٧ٶ ا١٧٣ةف، ك٦ٓ ذ٣ػٟ، اقذؿقػ٤خ ٚػٰ ا٣ذ٧سٲػ٢ 

ف كد٧ٕػػؽت كًػػػٓ ٱػػػؽم ٤ٔػػٯ ثُ٪ػػػٰ ٧٠ػػػ٨ دٕػػػؿض ٷقػػ٭ةؿ ظػػػةد اظذٲةَػػػة ٦ػػػ٨ أ
د٤ذُٞ٪ػػٰ ٔػػٲ٨ أظػػؽ٥٬ كأزٲػػؿ ا٣نػػ١ٮؾز ػىٮوػػة كأ٩٪ػػٰ أ٤ٔػػ٥ أف ا٧٣٭ػػؽم ٦ػػ٨ 

دضػػؽ ظؿصػػة ٚػػٰ دٕٞػػت اٳػػػؿٱ٨ كا٣ذضكػػف ٤ٔػػٯ  ا٣ُٲ٪ػػح ا٣ٌٛػػٮ٣ٲح ا٣ذػػٰ ٹ
. أ٦كػػ١خ ٬ػػةدٰٛ، ك٧ٝػػخ ٦ػػ٨ ٚؿامػػٰ ٤ٔػػٯ ٦٭ػػ٢.. ٠٪ػػخ ٤ٔػػٯ كمػػٟ .إٔٚػػة٣٭٥

اردؽاء و٪ؽ٣ٰ، ١٣٪٪ٰ ٔؽ٣خ ٨ٔ ذ٣ٟ ٧٣ة ١ٚؿت أ٫٩ ٝؽ ٱعؽث وػٮدة كػُػٮت 
 .. ج ظةٚٲة٩عٮ ا٣ؽر

٩ـ٣خ ا٣ؽرج ٤ٔٯ أَؿاؼ أوةثٰٕ، كاصذػـت ا٣ُػةثٜ ا٤ٕ٣ػٮم كًػٮء ا٣٭ػةدٙ 
. دػؾ٠ؿت أ٩ػٰ قػأظذةج إ٣ػٯ كرؽ ك٤ٝػ٥ كمػ٧ٕحز ٕٚؿصػخ .ٱكجٞ٪ٰ إ٣ػٯ كص٭ذػٰ

إ٣ٯ ا١٧٣ذجح، كأػؿصخ ٨٦ ٧ُٝؿ ١٦ذج٭ػة دٚذػؿا ثػ٫ وػٛعةت ٚةرٗػح ك٧٤ٝػة ٠٪ػخ 
ا٣جعػػر ٔػػ٨ زػػ٥ دٮص٭ػػخ إ٣ػػٯ ا٧٣ُػػجغ، كمػػؿٔخ ٚػػٰ  .ٝػػؽ وػػ٪ٕذ٫ أٱػػةـ ا٣سة٩ٮٱػػح.

 ا٣ن٧ٕح.. 

دٛٞؽت اٵدراج كا٣ؿٚٮؼ ظٲػر أذػةدت صػؽدٰ أف دؼجػئ ا٣نػ٧ٮع دعكػجة 
ٹ٩ُٞػػةع ا١٣٭ؿثػػةء، ١٣٪٪ػػٰ ٣ػػ٥ أصػػؽ٬ة.. ثعسػػخ ٔ٪ػػؽ ا٧٣ٮٝػػؽ ٤ٕ٣٪ػػٰ أصػػؽ كاظػػؽة 
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٦كػػذ٤٧ٕح، ١٣ػػ٨ دكف صػػؽكل.. ثػػؽأت أٚٞػػؽ أٔىػػةثٰ، كأػػػؾت أثعػػر ٠ػػة٧٣ض٪ٮف 
أ٦ػػٺ ٚػػٰ ا٣ٕسػػٮر  ثػػٲ٨ اٵكا٩ػػٰ كٚػػٰ قػػٺؿ ا٣ؼٌػػؿ، ظذػػٯ أ٩٪ػػٰ دٛٞػػؽت ا٣جػػؿاد

٤ٔٲ٭ة.. كٔ٪ؽ٦ة ٱبكخ ٨٦ ا٣جعر، ص٤كخ ٤ٔػٯ ا٧٣٪ٌػؽة كوػؽرم ٱػذ٤ض٤ش ٦ػ٨ 
ا٣ؼٲجح.. ٣عْذ٭ة، ػُؿ ٣ػٰ أف دٕكػؿ اٵ٦ػؿ ٝػؽ ٱ١ػٮف إمػةرة ٦ػ٨ هللا ا٣ػؾم ٱؿٱػؽ 

دٕٚػخ ٬ػؾا ا٣ؼػةَؿ ثؼػةَؿ  أف ٱجٕؽ٩ٰ ٨ٔ أ٧ٔػةؿ ا٣كػٲ٧ٲةء، ١٣٪٪ػٰ قػؿٔةف ٦ػة
. كٝج٢ أف أ٥٤ٔ ٦ة إف ٠ةف ٬ػؾا .أظؽاٱؤذم  آػؿ أٝ٪ٕ٪ٰ ثأف ٦ة أ٩ٮم ا٣ٞٲةـ ث٫ ٹ

ا٣ؼػػةَؿ اٵػٲػػؿ ٦ػػ٨ ٩ٛكػػٰ أك ٦ػػ٨ ا٣نػػٲُةف، دػػؾ٠ؿت ا٣نػػ٧ٕؽاف ا٧٣سجػػخ ٤ٔػػٯ 
٦ػؽػ٢ ا٣ٞجػػٮز ٌٚػؿثخ ث١ٛػػٰ ٤ٔػػٯ صج٭ذػٰ ٦جذكػػ٧ة، كأػػػؾت ا٣ٞؽاظػح ٦ػػ٨ ٤ٔػػٯ 

  ..ا٧٣٪ٌؽة ثٕؽ أف ٩كٲخ ا٣ؼٮاَؿ ٤٠٭ة

كٔ٪ػػػؽ ٦ؽػ٤ػػػ٫ ٠ة٩ػػػخ مػػػ٧ٮع ا٣نػػػ٧ٕؽاف ٦ػػػة دػػػـاؿ ٚػػػٰ  ..٬ؿٔػػػخ إ٣ػػػٯ ا٣ٞجػػػٮ
٩٭ػػة، اثذكػػ٧خ ٔ٪ػػؽ٦ة كصػػؽت أف كاظػػؽة ٦٪٭ػػة ٣ػػ٥ دكػػذ٢٧ٕ ثٕػػؽ، زػػ٥ ٩ـٔذ٭ػػة ١٦ة

كد٣ٛخ إ٣ػٯ ا٣٘ؿٚػح ظٲػر دؿ٠ػخ ا٧٣ؼُػٮط كا٣عجػؿ.. ٚأًػأت ا٣نػ٧ٕح، كزجذذ٭ػة 
ٰٚ ٦٪ذىٙ ا٣٘ؿٚح كأ٩ة أقذ٧ذٓ ثؿؤٱح ا٤٣٭ت ك٬ػٮ ٱ٪ذنػؿ ٤ٔػٯ ٚذٲ٤٭ػة ٣ٲٌػٰء 

أزٲؿق ا٣ضؽرافز زػ٥ أَٛػأت ٦ىػجةح ٬ػةدٰٛ ا٣ػؾم ثػؽا ظٞٲػؿا أ٦ػةـ ًػٮء ا٣٪ػةر كدػ
 .. ا٣كةظؿ

أػػؾت ا٧٣ؼُػػٮط كٝػةركرة ا٣عجػػؿ ككًػػٕذ٭٧ة ٤ٔػٯ ٦ٞؿثػػح ٦ػ٨ ا٣نػػ٧ٕح، زػػ٥ 
٧ة ٧ٝخ ثإَٺ٣ح ٤ٔٯ ا٧٧٣ػؿ ا٣ؼػةرصٰ ٧٧٬٣خ ثإٗٺؽ ا٣جةب ٠ذؽثٲؿ اظذؿازم.. ك

كدأ٠ؽت ٨٦ ػ٤ٮق ٨٦ ا٧٣٭ؽم ا٧٣ذضكفز اردأٱخ أف ٹ أ٤ٗٞػ٫ ٠ػة٦ٺ، كأف أدػؿؾ 
ٚٮًػػٕخ ا٧٣ؼُػػٮط ٤ٔػػٯ اٵرض ٦٪ٛػػؾا ٤٣٭ػػٮاء ٩ْػػؿا ٹردٛػػةع درصػػح ا٣عػػؿارة.. 

كص٤كػػخ ٤ٔػػٯ ر٠جذػػٰ، زػػ٥ ثػػؽأت ٚػػٰ دىػػٛع٫ ثعسػػة ٔػػ٨ ا٣ٮوػػٛح ا٣ذػػٰ قػػأٝٮـ 
ثذُجٲٞ٭ة.. ٠ةف ا٧٣ؼُٮط ٱعذٮم ٤ٔٯ ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ اٵثػٮاب ا٣ذػٰ د٘ػؿم ثذضؿثػح 
٦ة ٚٲ٭ة، ٠ُؿٱٞح ا٧٣نٰ ٤ٔٯ ا٧٣ةء، َؿٱٞح َٰ ا٧٣كةٚةت، َؿٱٞح ا٣ذع٤ٲٜ ٰٚ 

ةػذؿت دضؿثػح ا٣جػةب اٵػٲػؿ ٠ٮ٩ػ٫ قػ٭ٺ ٚػ ..ٰٚ ا٣٭ػٮاء اٹردٛةعا٣ضٮ، كَؿٱٞح 
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٠ة٩ػػخ َؿٱٞذػػ٫ دػػ٪ه ٤ٔػػٯ رقػػ٥ ا٤ُ٣كػػ٥ ٚػػٰ كرٝػػح ككًػػٕ٭ة  ..كأٝػػ٢ ػُػػٮرة
دعخ ا٧ٕ٣ة٦ح أك ٰٚ ا٣ضٲت إف كصػؽ، زػ٥ ا٣نػؿكع ٚػٰ دػٺكة ٝكػ٥ ٤ٔػٯ ػػؽاـ 
ا٤ُ٣ك٥.. ٚأػؾت كرٝح ٦ػ٨ ا٣ػؽٚذؿ، ككًػٕذ٭ة ٤ٔػٯ اٵرض، زػ٥ ٚذعػخ ٝػةركرة 

  .٤ٯ ا٧٣ؼُٮط.ا٣عجؿ كثؽأت ث٪كغ ا٤ُ٣ك٥ ا٧٣ؿقٮـ ٔ
كٚػػٰ ا٤٣عْػػح ا٣ذػػٰ أكمػػ١خ ٚٲ٭ػػة ٤ٔػػٯ اٹ٩ذ٭ػػةء ٦ػػ٨ ا٣٪كػػغ، قػػ٧ٕخ وػػؿٱؿ 
ا٣جةبز زػ٥ دٮٝٛػخ ٔػ٨ ا١٣ذةثػح ٔ٪ػؽ٦ة اقػذ٘ؿثخ ظػؽكث ذ٣ػٟ ٚػٰ ١٦ػةف ٹ رٱػط 

 ..ٚٲ٫! ك٠ؿدة ٢ٕٚ ٹ إرادٱح اقذؽرت ٩عٮ ا٣جةب، كدٛةصأت ثؿأقٲ٨ ٱُٺف ٦٪ػ٫
اثذكػػة٦ح ٦ػػة٠ؿة، ٠ػػةف ا٧٣٭ػػؽم ٱُػػ٢ ثؿأقػػ٫ ٔ٪ػػؽ ٦٪ذىػػٙ ا٣جػػةب ك٤ٔػػٯ كص٭ػػ٫ 

كدعذ٫ ٦جةمؿة ٱْ٭ؿ ا٣٪ىٙ ٨٦ رأس ٱٮقٙ، ك٨٦ ظةصجٲ٫ ا٧٣ؿدٕٛٲ٨ أدر٠خ 
أ٫٩ ٱجذك٥ أٱٌة.. دكػ٧ؿت ٚػٰ ١٦ػة٩ٰ كاص٧ػة ثػٺ ظػؿاؾ كٚػٰ ٱػؽم ٧٤ٝػٰ ٱُٞػؿ 

ظٲ٪٭ة قػأ٣٪ٰ ا٧٣٭ػؽم ث٪جػؿة ٣ٲ٪ػح  .. ظجؿا كٱؼ٤ٙ ثٕٞة ظ٧ؿاء ٝة٩ٲح ٤ٔٯ اٵرض
 :ٱـاؿ ٱجذك٥ ك٬ٮ ٦ة

  قٲؽم ا٣كٲ٧ٲةاٰ؟٢٬ ثإ١٦ة٩٪ة ا٣ؽػٮؿ ٱة  -

اثذكػ٧خ ر٧ٗػػة ٔ٪ػٰ، كأػػػؾت أٚػؿؾ ٣عٲذػػٰ ٦ػؽر٠ة أ٩ػػ٫ ٹ ٦ٛػؿ ٣ػػٰ ٦ػ٨ إػجةر٧٬ػػة 
 :ثٕؽ٦ة ا١٩نٙ ٢٠ مٰء أ٦ة٦٭٧ة.. ز٥ أصجذ٫

 ..دٌٛٺ -

دػػػ٢ ا٧٣٭ػػؽم ٦٪ػػؽٕٚة ٩عػػٮ ا٧٣ؼُػػٮط، زػػ٥ دجٕػػ٫ ٱٮقػػٙ ا٣ػػؾم قػػةرع إ٣ػػٯ 
دأ٤٦٭ػػػة ٤ٝػػػٲٺ.. زػػػ٥ دٮصػػػ٫ ثة٣كػػػؤاؿ إ٣ػػػٯ ا٧٣٭ػػػؽم ك٬ػػػٮ  ..ا٣ذٞػػػةط ٝػػػةركرة ا٣عجػػػؿ

 :ٱٌعٟ
  ٢٬ ٬ؾق ٬ٰ ا٣ٞةركرة ا٣ذٰ ص٤ج٭ة أظ٧ؽ ٨٦ ٦ؿا٠ل؟ -

 :أصةث٫ ا٧٣٭ؽم ك٬ٮ ٱ٤ٞت وٛعةت ا٧٣ؼُٮط
 !ٹ أدرم -

 :ٚكأ٣ذ٭٥ كا٣ؽ٬نح دذ١٤٧٪ٰ
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 !ؾ٣ٟ؟ث٠ٲٙ ٧٤ٔذ٥  -

 :أصةب ا٧٣٭ؽم
أ٩ػخ ٣ػ٥ دعذػؿـ ذ٠ػةاٰ ٦٪ػؾ ا٣جؽاٱػح، ّ٪٪ػخ أ٩٪ػٰ ٗجػٰ  ..إق٧ٓ ٱة أظ٧ؽ -

 ..ؽل ا٣ضة٩ػت ا٣٪ْػؿمث٧ة ٱ١ٛػٰ ٵوػؽؽ أف ا٬ذ٧ة٦ػٟ ثة٣كػٲ٧ٲةء ٹ ٱذٕػ
 !٨٦ دعةكؿ ػؽا٫ٔ ٱة وؽٱٰٞ؟

 :ز٥ ٝ٭٫ٞ كأردؼ ٝةاٺ
ٔ٪ػػؽ٦ة ٤َجػػخ ٦٪ػػة ا٣٪ػػـكؿ ٚػػٰ ٦ػػؿا٠ل كا٣ٞٲػػةـ ثضٮ٣ػػح ث٭ػػة اقػػذ٘ؿثخ   -

دُٲػٜ  ذ٣ٟز ػىٮوة كأ٩ٟ أػجؿد٪ٰ ذات ٦ؿة أ٩ٟ ٗٲؿ ٦ٕضت ث٭ة كٹ
٬ة ا٣جٕٲؽة ٢٠ ا٣جٕؽ ٨ٔ ا٣٭ؽكء كا٣ك١ٲ٪ح ا٣ذٰ دعج٭ةز ٚنػ١١خ ءأصٮا

ة ٵ٦ػػؿ ٹ دػػٮد اٷٚىػػةح ٔ٪ػػ٫، ك٦ػػة أ٠ػػؽ ٣ػػٰ ذ٣ػػٟز أ٩ػػٟ ٣ػػ٥ أ٩ػػٟ دٮٝٛػػخ ث٭ػػ
، ٠٪ػػخ دكػػٲؿ إ٣ػػٯ صة٩ػػت ٱٮقػػٙ ٦ُؿٝػػة ث٧ػػة ٱضػػؿم ظٮ٣ػػٟد١ػػ٨ ٦٭ذ٧ػػة 

كٹ دذ٤١ػػٙ ٔ٪ػػةء ا٣٪ْػػؿ إ٣ػػٯ أ٩ةقػػ٭ة كث٪ةٱةد٭ػػة، كٔ٪ػػؽ "ا٣ع٤ٞػػح"  ،رأقػػٟ
٠٪خ دٞػٙ ك٠أ٩ػٟ ٤ٔػٯ ا٣ض٧ػؿ، ك٠٪ػخ دؿاٝج٪ػة َػٮاؿ ا٣ٮٝػخز ٵ٤ٔػ٥ أف 

٭ػةز ٚذْػة٬ؿت ثػأ٩٪ٰ ٗٲػؿ ٦٪ذجػ٫ ذ٬٪ٟ ٠ػةف ٦٪نػ٘ٺ ث٧ٮًػٮع آػػؿ كٝذ
٣ٟ، إ٣ٯ أف دك٤٤خ ٨٦ ا٣ع٤ٞح، كدٕٞجذٟ ٦ػ٨ ثٕٲػؽ دكف أف دنػٕؿ ثػٰ.. 
كظٲ٨ ػؿصخ ٨٦ ٔ٪ؽ ا٣ؼٲةط، أقؿٔخ كقجٞذٟ ر٠ٌة إ٣ٯ "ا٣ع٤ٞػح" 

. ٔ٪ػػؽ٦ة ٔػػؽت، ٹظْػػخ أف صٲػػت قػػؿكا٣ٟ أوػػجط .ك٠ػػأف مػػٲبة ٣ػػ٥ ٱٞػػٓ
كرة ٦٪ذٛؼػة ٧ٔػة ٠ػػةف ٤ٔٲػ٫، ك٦ػ٨ ػػػٺؿ مػ٢١ اٹ٩ذٛػةخ ٧٤ٔػػخ أ٩٭ػة ٝػػةر

و٘ٲؿة ١٣٪٪ػٰ ٣ػ٥ أ٤ٔػ٥ ٦ػة ث٭ػة، ٚػأػجؿت ٱٮقػٙ ثػؾ٣ٟ ك٤َجػخ ٦٪ػ٫ أف 
ٱجٰٞ اٵ٦ؿ قؿا.. ٨٦ قٮء ظْٟ أف ٱٮقٙ ٥٣ ٱ٪٥، كمػٕؿ ثػٟ دذكػ٢٤ 
دكف أف دؿدؽم و٪ؽ٣ٟز ٚذ٫١٤٧ ا٣ٌٛٮؿ، كأٱْٞ٪ٰ َة٣جة ٦٪ٰ دٕٞجػٟ. 
ٕٚػةكدد٪ٰ ا٣نػػ١ٮؾ كاٝذؿظػػخ ٤ٔٲػػ٫ أف ٩٪ذْػػؿ ٤ٝػػٲٺ.. كٔ٪ػػؽ٦ة دػػأػؿت 
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مػػٟز ٩ـ٣٪ػػة كثعس٪ػػة ٔ٪ػػٟ إ٣ػػٯ أف كصػػؽ٩ةؾ ٬٪ػػة، ك٬ػػة ٔػػ٨ ا٣ٕػػٮدة إ٣ػػٯ ٚؿا
 ..٩ع٨ أ٦ة٦ٟ ٱة وؽٱٜ

 ..أٔةد ٱٮقٙ ا٣ٞةركرة إ٣ٯ ١٦ة٩٭ة، كا٩٭٧ٟ ٰٚ ًؿب ٠ٲف ا٧٣ٺ٧٠ح قةػؿا
وػػؿاظح ٱػػة أظ٧ػػؽ، ٣ػػ٥ أدٮٝػػٓ ٱٮ٦ػػة أ٩ػػٟ قػػةظؿ ٦نػػٕٮذ، ٣ٞػػؽ دضػػةكزت  -

 !قٞٙ دٮٕٝةدٰ ٱة وؽٱٜ

٤ػف ٤ٔػٯ اٵرض أًع١٪ٰ ٝٮ٫٣.. ز٥ أصجخ كأ٩ػة أ٩ْػؿ إ٣ػٯ ا٧٣٭ػؽم ا٣ػؾم ص
  :كا٧٘٩ف ٤٠ٲة ٦ٓ وٛعةت ا٧٣ؼُٮط

٦٭ػؽمز ٚ٭٪ػةؾ ا٣ٕؽٱػؽ ٦ػ٨ ا٣ؼؿٝػٯ  ٹ د٧٤٪ٰ إف أػٛٲخ أ٦ؿ دضػةرثٰ ٱػة -
أ٦سػػػػةؿ ٱٮقػػػػٙ ا٣ػػػػؾٱ٨ ٱكػػػػٲبٮف ا٣ْػػػػ٨، كٹ ٱٛؿٝػػػػٮف ثػػػػٲ٨ ا٧٣نػػػػٕٮذ 

 ..كا٣كٲ٧ٲةاٰ

 :دٮٝٙ ٱٮقٙ ٨ٔ ا٥١٤٣.. كاثذٕؽ ٨ٔ ا١٣ٲف ك٬ٮ ٱكأ٣٪ٰ
 !ك٦ة ا٣ٛؿؽ ٱة قةظؿ؟ -

 :ُٮط، كأصةث٫أ٤ٜٗ ا٧٣٭ؽم ا٧٣ؼ
٣ٞؽ قجٜ كأػجؿدٟ أف ا٧٣نٕٮذ ٱكذُٲٓ إ٣عةؽ ا٣ٌػؿر ثػةٳػؿٱ٨، ٠ػأف  -

ٱٛؿؽ ثٲ٨ اٵزكاج، أك ٱض٤ت مؼىة ٳػؿ ٗىجة ٔػ٨ إراددػ٫، أك ٱ٤ُػت 
٦ػػػ٨ ا٣ضػػػ٨ إٱؾااػػػ٫ ٚػػػٰ ٦ة٣ػػػ٫ كثؽ٩ػػػ٫ كٔؿًػػػ٫.. أ٦ػػػة أ٧ٔػػػةؿ ا٣كػػػٲ٧ٲةء، 

 ..ٚذذ٧عٮر ظٮؿ ٧٦ةرق٭ة ٍٚٞ، كٹ ٱذٕؽل ث٭ة ٗٲؿق ٨٦ ا٣٪ةس

قػ٫ٕ٧.. زػ٥ ٔػةد إ٣ػٯ ١٣ػ٥ ا١٣ػٲف ك٠ػػأف  ٲٺ ٣ٲكػذٮٔت ٦ػةقػ١خ ٱٮقػٙ ٤ٝػ
أػػػؾت ا٧٣ؼُػػٮط ٦ػػ٨ ٱػػؽ ٚ ..صػػٮاب ا٧٣٭ػػؽم ٣ػػ٥ ٱٞ٪ٕػػ٫ ٠ٛةٱػػح ٤٣ٕػػؽكؿ ٔػػ٨ رأٱػػ٫

ا٧٣٭ؽم كأٔؽت ٚذع٫ ٤ٔٯ ا٣ىٛعح ا٣ذٰ ٠٪خ أ٢ٞ٩ ٦٪٭ػة، زػ٥ ثػؽأت أٝػةرف ثػٲ٨ 
 :ا٤ُ٣ك٧ٲ٨.. ٹظْخ أ٩٪ٰ أػُأت ٰٚ ٔؽة ٦ٮآًز ز٥ ٦ـٝخ ا٣ٮرٝح ٦٪ٕٛٺ

 ..!ٔةدة رق٥ ا٤ُ٣ك٥ ٨٦ صؽٱؽدجة!.. ٤ٰٔ إ -
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ا٣ذٍٞ ا٧٣٭ؽم أصـاء ا٣ٮرٝػح ا٧٧٣ـٝػح ٦ػ٨ ٤ٔػٯ اٵرض، زػ٥ قػأ٣٪ٰ ك٬ػٮ ٱعػةكؿ 
 :دؿدٲج٭ة

 ٬ؾا ا٤ُ٣ك٥ ٵم ٗؿض؟ -
 ..إ٫٩ ٤َك٥ ٦ؼىه ٷثُةؿ ا٣ضةذثٲح، كاٹردٛةع ٰٚ ا٣٭ٮاء -

 :اثذك٥ ا٧٣٭ؽم ٦٪ج٭ؿا، كق١خ ٣٭٪ٲ٭ح.. ز٥ قأ٣٪ٰ ٦ضؽدا
 !ك٠ٲٙ ظى٤خ ٤ٔٯ ا٧٣ؼُٮط؟ -
سػػػؿ ٤ٔٲػػػ٫ أثػػػٰ ٦ػػػٓ ٦ؼُٮَػػػةت أػػػػؿل، كٝجػػػ٢ أف ٱٞػػػٮـ ثعؿٝ٭ػػػة ٣ٞػػػؽ ٔ -

 ..د١٧٪خ ٨٦ قؿٝذ٫

 :ز٥ ٩ـ٫ٔ ٨٦ ٱؽم كمؿع ٰٚ دىٛع٫ ٦ؿة زة٩ٲح
، ٔػػػؽا ٔػػػ٨ ٔ٪ٮا٩ػػػ٫ ٹ ا٧٣ؼُػػػٮط ٔػػؿش ا٤٧٣ػػػٮؾ"!!.. ٗؿٱػػػت أ٦ػػػؿ ٬ػػػؾا " -

 ..دٮصؽ ث٫ دٮَبح، كٹ ظذٯ اق٥ ٠ةدج٫

 :اقذ٧ؿ ٰٚ د٤ٞٲت وٛعةد٫ ك٬ٮ ٱٞؿأ أثٮاث٫
دعؿٱٟ اٵمٲةء.. ثةب ا٣ذع٤ٲٜ ٰٚ ا٣ضػٮ.. ثػةب  ثةب رؤٱح ا٣ض٨.. ثةب -

 ..ا٣ذؼٰٛ.. ثةب ا٣ذ٪١ؿ.. ثةب اقذؽٔةء ا٣ٞؿٱ٨

 :ز٥ دٮٝٙ ك٩ْؿ إ٣ٰ ٝةاٺ
 .. ٢٬ قجٜ كاقذؽٔٲخ ٝؿٱ٪ة؟٣ٺ٬ذ٧ةـإ٫٩ ثةب ٦سٲؿ  -
 !ك٥٣ أ٥ٝ ٍٝ ثةٷَٺع ٤ٔٯ َؿٱٞح ا٣ٞٲةـ ثؾ٣ٟ !ٹ.. ٹ أظجؾ ا١ٛ٣ؿة -

 :ر٦ٞ٪ٰ ثةزدراء ٦ىُ٪ٓ.. كٝةؿ
 .. ٩٭ة ا٣ٛؿوح ا٧٣٪ةقجح ١٣ٰ د٤ُٓ ٤ٔٲ٭ةأٔذٞؽ أ -

أػؾ ٱٞؿأ ٰٚ قؿق، ٚٲ٧ة راٝجخ ٔٺ٦ةت ا٣ؽ٬نح ك٬ٰ دذعٮؿ إ٣ٯ اثذكة٦ح 
 :ٔؿٱٌح ٤ٔٯ ٦عٲةق.. ٝج٢ أف ٱنؿع ٰٚ ا٣ٞؿاءة ص٭ؿا
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ثػػةب دضكػػٲؽ ا٣ٞػػؿٱ٨.. إف أردت اقػػذؽٔةء ٝػػؿٱ٨ أم إ٩كػػةفز ٝػػ٥ ث١ذةثػػح  -
٣ػٟ اٷ٩كػةف، أك ا٤ُ٣ك٥ أٔٺق ثة٧٣ػؽاد ا٣ؿكظػة٩ٰ، كاظؿٝػ٫ ٦ػٓ وػٮرة ذ

٦ػػػٓ ٠ذػػػةب ٦ػػػ٨ أٝٮا٣ػػػ٫ قػػػٮاء ٠ة٩ػػػخ ٩سػػػؿا أك مػػػٕؿاز كقػػػٲأدٲٟ ا٣ٞػػػؿٱ٨ 
٦ضكػػػػؽا ٚػػػػٰ وػػػػٮرة وػػػػةظج٫، مػػػػؿٱُح أف ٱ١ػػػػٮف ا٣ٞػػػػؿٱ٨ ٤ٔػػػػٯ ٝٲػػػػؽ 

 ..ا٣عٲةة

 :ظٲ٪٭ة ٠ٙ ٱٮقٙ ٨ٔ ًؿب ا١٣ٲف كأٝج٢ ٤ٔٲ٪ة ًةظ١ة
أظججػػػخ ا١ٛ٣ػػػؿة.. إف ٠ػػػةف اٵ٦ػػػؿ ظٞٲٞٲػػػة ٚكٲىػػػجط ثإ١٦ة٩٪ػػػة اقػػػذؽٔةء  -

٤ؿ ٍٚٞ ثإظؿاؽ ٠ذةث٫ "٠ٛةظٰ" ٦ػٓ ا٤ُ٣كػ٥.. ٝؿٱ٨ ٬ذ٤ؿ ٰٚ وٮرة ٬ذ
كٔ٪ػػؽ٦ة ٧٩ػػ٢ ٦٪ػػ٫ز  !! دؼٲػػ٢ أف ٩ذضػػٮؿ ثؿٚٞػػح ٬ذ٤ػػؿ ٬٪ػػة ٚػػٰ دػػةٚؿاكت

 .. !! ٩ٞٮـ ثجٲ٫ٕ ٣ؽكؿ ا٣ع٤ٛةء

 :ٔٞت ا٧٣٭ؽم
 !ك٦ة ٱؽرٱٟ أف ٝؿٱ٨ ٬ذ٤ؿ ٦ة ٱـاؿ ٤ٔٯ ٝٲؽ ا٣عٲةة؟ -

 :أصةب ٱٮقٙ
ةت أ٩كٲخ أف ا٣نؿٱٙ أػجؿ٩ة ثأف ا٣ٞؿٱ٨ ٱٕٲل ثٕؽ ٦ػٮت وػةظج٫ ٧٣بػ -

 !.. ٝؽ ٱ١ٮف ٤ٔٯ ٝٲؽ ا٣عٲةة، ٤ٚ٪ضؿب ٣٪ذأ٠ؽ!ا٣ك٪ٲ٨ أك رث٧ة ٳٹؼ

 :دجك٧خ، ز٥ دؽػ٤خ ٦ع٧ُة رٗجح ٱٮقٙ
٨٦ قٮء ظْٟ ٱة ٱٮقٙ أ٩٪ٰ ٹ أ٤٦ٟ ٩كؼح ٨٦ ٠ذةب ٬ذ٤ؿ، ٔؽا ٨ٔ  -

 ..ذ٣ٟ ٹ أظؽ ٦٪ة ٱذ٨ٞ ا٣ذعؽث ثةٵ٧٣ة٩ٲح

 :دع٧ف ا٧٣٭ؽم، كٝةـ ٨٦ ١٦ة٫٩ ٦ىؿا ٤ٔٯ ا٣ٞٲةـ ثة٣ذضؿثح
 ..!ذؽٰٔ ٝؿٱ٪ة ا٤٣ٲ٤ح ٦٭٧ة ٠ةف ا٣س٨٧قٮؼ ٩ك -

صػةؿ ثجىػػؿق ٚػػٰ أ٩عػةء ا٣٘ؿٚػػح، ك٧٣ػػط ٠ٮ٦ػح ٠ذػػت ٝؽٱ٧ػػح ٤ٔػٯ َةك٣ػػح ٚػػٰ 
 :ر٠٪٭ة، ز٥ ٧ٔؽ إ٣ٲ٭ة كاػذةر ٦٪٭ة ٠ذةثة.. ٩ٛي ٔ٪٫ ا٣٘جةر، ز٥ ك٫ًٕ أ٦ة٦ٰ
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 ..إ٫٩ دٱٮاف ا٣نةٔؿ أثٰ ا٣ُٲت ا٧٣ذ٪جٰ، ٤ٚ٪ضؿب ٫ٕ٦ -

 :٣ٲٕٞت ٱٮقٙ ٦ؤٱؽا ا١ٛ٣ؿة
ة ٩ػػػؿل مػػػ٢١ ا٧٣ذ٪جػػػٰز ٣ُة٧٣ػػػة أر٬ٞ٪ػػػٰ أثػػػٰ ثذؿدٱػػػؽ ٬ٲػػػة ٱػػػة أظ٧ػػػؽ دٔ٪ػػػ -

 ..!أثٲةد٫

زػػ٥ أػػػؾت ٦ػػ٨ ا٣ػػؽٚذؿ كرٝػػح أػػػؿل.. كٚػػٰ ٌٗػػٮف  !كاٚٞػػخ ٤ٔػػٯ ٦ٌػػي
دٝػػةاٜ ٦ٕػػػؽكدة، أ٩٭ٲػػػخ رقػػػ٥ ا٤ُ٣كػػػ٥.. دٝٞػػػخ ٚػػػٰ دٛةوػػػٲ٫٤ ٧٤٣ػػػؿة اٵػٲػػػؿة. 
كظػػٲ٨ دأ٠ػػؽت ٦ػػ٨ دُةثٞػػ٫ ٦ػػٓ ا٤ُ٣كػػ٥ اٵوػػ٤ٰز كًػػٕخ ا٣ٮرٝػػح ٚػػٮؽ ا١٣ذػػةب 

 :ٝةاٺ
١٣ػػ٨ ٝجػػ٢ ا٣نػػؿكع ٚػػٰ دُجٲػػٜ ا٣ُؿٱٞػػح،  !صػػة٬ـا ٣ٞػػؽ أوػػجط ا٤ُ٣كػػ٥ -

 .قٲذٮصت ٤ٔٲ٪ة دعىٲ٨ أ٩ٛك٪ة ث ٱح ا١٣ؿقٰ

٢٠ ٦٪ة ٱذ٤ٮ اٳٱح ٰٚ قػؿق.. ٠ة٩ػخ ٱػؽا ٱٮقػٙ  ؾدع٤ٞ٪ة ظٮؿ ا٣ن٧ٕح، كأػ
دؿدضٛةف، ك٠ةف ا٧٣٭ؽم ٱجة٣ٖ ٰٚ ا٣عٛةظ ٤ٔٯ رثةَح صأم٫ ث٪عٮ ا١٩نػٙ ٚٲػ٫ 

٪ةقٜ ٦ٓ ظؿ٠ةت ٱؽٱػ٫. أ٦ػة دى٪٫ٕ، كّ٭ؿ ثضٺء ٰٚ إٱ٧ةءات كص٭٫ ا٣ذٰ ٹ دذ
أ٩ػة، ٚجػػة٣ؿ٥ٗ ٦ػػ٨ دجؿٱؿادػػٰ كدٚػػةٰٔ ٔػ٨ ٤ٔػػ٥ ا٣كػػٲ٧ٲةء، إٹ أ٩٪ػػٰ ك٠ة٧٣ٕذػػةد، ٣ػػ٥ 
أقػذُٓ إٝ٪ػةع ًػ٧ٲؿم ثنػؿٔٲح ٦ػة ٠٪ػة ٩ٞػؽـ ٤ٔػٯ ٤ٕٚػ٫ز ٠ػةف اٵ٦ػؿ ثة٣٪كػجح ٣ػػٰ 
كٝذػػؾاؾ، أمػػج٫ ثؼٲة٩ػػح ٣ٞػػٮا٩ٲ٨ ا٣ُجٲٕػػح ثنػػ٢١ ٦ػػ٨ اٵمػػ١ةؿ. ١٣ػػ٨ وػػٮدة ٚػػٰ 

كٱٞػٮؿ ثػأف ا٣كػٲ٧ٲةء رث٧ػة د١ػٮف  ،ٲت ا٧ٌ٣ٲؿ٠ةف ٱؼٛٙ ٤ٰٔ ٨٦ دأ٩ ،دكاػ٤ٰ
 ..كاظؽة ٨٦ ٝٮا٩ٲ٨ ا٣ُجٲٕح ا٣ذٰ ٥٣ ٱذٞؽـ ا٥٤ٕ٣ ا٣عؽٱر ٠ٛةٱح ٷزجةد٭ة

أ٩٭ٲ٪ػػػة ا٣ػػػذٺكة.. زػػػ٥ أػػػػؾت ُٕٝػػػح ٦ػػػ٨ ُٝػػػٓ ا٣ٮرٝػػػح ا٧٧٣ـٝػػػح، أمػػػ٤ٕذ٭ة، 
ككًٕذ٭ة ٔ٪ؽ َؿؼ ا١٣ذةب.. ثؽأت ا٣٪ةر ثة٣ذ٭ةـ وػٛعةد٫ ثػجٍء، ككوػ٤خ إ٣ػٯ 

ؿٝػػػخ ا٤ُ٣كػػػ٥ ٝجػػػ٢ أف دػػػذ٨١٧ ٦ػػػ٨ ا١٣ذػػػةب ثة١٣ة٦ػػػ٢ أظزػػػ٥ ذأصضػػػخ، ٚٗٺٚػػػ٫ 
 ..كدعٮ٫٣ إ٣ٯ ر٦ةد
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دجةد٣٪ػػػة ا٣٪ْػػػؿات ٚػػػٰ وػػػ٧خ ك٩عػػػ٨ ٧١٩ػػػ٥ ثأ٠ٛ٪ػػػة أٚٮا٬٪ػػػة كأ٩ٮٚ٪ػػػة ٠ػػػػٲٺ 
٩كذ٪نٜ ا٣ػؽػةف ا٣ػؾم ٦ػٶ ا١٧٣ػةف.. ك٦ػة ٬ػٰ إٹ ٣عْػةت، ظذػٯ ا٩ػجُط ٱٮقػٙ 

 :٤ٔٯ ثُ٪٫ ٦٪ٛضؿا ٨٦ ا٣ٌعٟ
ؿاء٥٠ ٬ػؾا ٦ضػؿد ٥٣ ٱعؽث مٰء!.. ٣ٞػؽ ٠٪ػخ أ٤ٔػ٥ ٦٪ػؾ ا٣جؽاٱػح أف ٬ػ -

 ..!ػؿاٚةت ٱة أٗجٲةء

 :ز٥ ٝةـ ٨٦ ١٦ة٫٩ كٝؽ دكةُٝخ د٦ٮ٫ٔ ٤ٔٯ كص٪ذٲ٫ ٨٦ مؽة ا٣ٌعٟ
 . !٤ٰٔ ا٣ٕٮدة إ٣ٯ ٚؿامٰ، دىجعةف ٤ٔٯ ػٲؿ أٱ٭ة ا٧٣٘ٛٺف -

 . ..ٚضأة.. رصخ اٵرض ثٞٮة!! كا٩ضؿٚخ ٦ٓ ٝٮة ا٬ذـاز٬ة ٵوُؽـ ثة٣عةاٍ

م ا٣ػؾم ٣ػ٥ ٱكػ٥٤ ثػؽكرق ٚٞؽ ٱٮقػٙ دٮاز٩ػ٫، ك٬ػٮل ثس٤ٞػ٫ ٤ٔػٯ ر٠جػح ا٧٣٭ػؽ
٦ػػػ٨ اٹردُػػػةـ ثة٣ضػػػؽار.. كٝجػػػ٢ أف ٱذكػػػ٪ٯ ٣٪ػػػة اقػػػذٲٕةب ٦ػػػة ٱعػػػؽث، دكػػػ٧ؿت 
أ٩ْةر٩ة ٤ٔٯ ا٣كٞٙ ا٣ؾم د١ٮ٩خ ٰٚ ٦٪ذى٫ٛ ٗٲ٧ح قٮداء!.. مػٕؿت ث٪جٌػةت 
٤ٝجػػٰ ٔ٪ػػؽ ظ٪ضؿدػػٰ كأ٩ػػة أرل ٚػػٰ ذ٬ػػٮؿ كػػػٮؼ، صكػػؽ رصػػ٢ ٔػػةر ٱ٪ػػـؿ ٦ػػ٨ 

ا١٣ػٺـ، كدػػ٢ ٱٮقػػٙ ا٣٘ٲ٧ػح ٣ٲكػذٞؿ ٤ٔػٯ اٵرض.. ٚٞػؽ ا٧٣٭ػػؽم ٦ٞؽردػ٫ ٤ٔػٯ 
ردٕػػةش ك٬ػػٮ ٱع٤٧ػػٜ ٚػػٰ ذ٣ػػٟ ا١٣ػػةا٨ ا٣ػػؾل أدػػٯ ٦ػػ٨ ٹٚػػٰ ٩ٮثػػح ٦ػػ٨ ا٣٭٤ػػٓ كا

ا٧٣ض٭ػػٮؿ.. ٠ػػةف رصػػٺ مػػةثة ثػػٲ٨ ا٣سٺزػػٲ٨ كاٵرثٕػػٲ٨، أثٲٌػػة ٦ػػةاٺ إ٣ػػٯ ا٣ع٧ػػؿة، 
٦ؽٱػػؽ ا٣ٞة٦ػػح، ٔػػػؿٱي ا٧٣٪١جػػٲ٨، ث٤عٲػػح ٠سػػػح كمػػٕؿ مػػؽٱؽ ا٣كػػػٮاد ٱىػػ٢ إ٣ػػػٯ 

 ىؿ ا٣ٮقٲٍ.. وؽرق، ك٠ة٩خ ٩ْؿد٫ ا٣عةدة دٮظٰ ثٛؿقةف ا٣ٕ

٣ػػ٥ أدؼٲػػ٢ ٝػػػٍ أف ٱ١ػػٮف أثػػٮ ا٣ُٲػػػت ا٧٣ذ٪جػػٰ ث٭ػػؾا ا٣نػػػ٢١، كدػ٤ػػخ ٚػػػٰ 
٦ٞةر٩ةت ثٲ٨ أكوةؼ ا٣ؾم أراق ٦ةزٺ أ٦ة٦ٰ، كثٲ٨ ٦ة أكردق ا٧٣ؤرػٮف ٔ٪٫ ٨٦ 

 :ٝج٢ أف أدنضٓ كأقأ٫٣ ..ا٣ىٛةت
 !٢٬ أ٩خ ٝؿٱ٨ ا٧٣ذ٪جٰ؟ -
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٦ػ٨  ٥٣ ٱضت.. كأمةر إ٣ٯ ٦بـر ٤ٕ٦ٜ ٤ٔٯ م٧ةٔح ٝؿب ا٣جةبز ٚٞةـ ا٧٣٭ػؽم
١٦ة٫٩ ٦كؿٔة، كصؾب ا٧٣بػـر زػ٥ ٩ةك٣ػ٫ إٱػةق.. كٔ٪ػؽ٦ة اردػؽاق، اقذ١نػٙ ا٣٘ؿٚػح 

 :ز٥ ػةَج٪ة ثىٮت ص٭ٮرم ظةد ..ثجىؿق كر٦ٞ٪ة ث٪ْؿات زةٝجح،

.. كإف ٠٪ػخ دكػأؿ ٔػ٨ !إ٩٪ٰ ٹ أظك٨ ا١٣ٺـ كٔٮردٰ ١٦نٮٚح ٤٣٪ػةس -
إف ٤ٝخ ثأ٩٪ٰ ٝؿٱ٨ ٚٞؽ أوػجخ،  ،ا٣ٞؿٱ٨، ٚة٥٤ٔ أف ا٣ٞؿٱ٨ ٹ ٱؿل، ٨١٣

 ..٤ٝخ أ٩٪ٰ ا٧٣ذ٪جٰ ٚٞؽ أوجخ أٱٌة كإف

 :رد ٤ٔٲ٫ ٱٮقٙ ث١٤٪ح ٦جعٮظح ك٬ٮ ٱؿدٕؽ ٚؿٝة
 ..!ث٢ أ٩خ ٝؿٱ٨ ا٧٣ذ٪جٰ ٰٚ وٮرة ا٧٣ذ٪جٰ !٠ٛةؾ د٤ٌٲٺ -

 :اظ٧ؿت كص٪ذة ا٧٣ذ٪جٰ كرد ثٞكٮة
ك٢٬ ٠ةف أثٮ ا٣ُٲت ا٧٣ذ٪جٰ ٣ٲ١ٮف مةٔؿا ْٔٲ٧ػة ٣ػٮٹ كصػٮدم؟! ٣ٞػؽ  -

 !أ٩ػة ٦ػ٨ كقػٮس ٣ػ٫ !ْػحػ٤ٞخ ٫ٕ٦، كوةظجذ٫ ػٺؿ ظٲةد٫ ٣عْح ٣ع
 ..!أ٩ة ا٧٣ذ٪جٰ ٹ ٬ٮ !أ٩ة ٨٦ أكظٯ ٫٣ ا٣نٕؿ !أ٩ة ٨٦ ١ٚؿ ٫٣

دٞؽـ ا٧٣ذ٪جٰ ٩عٮ٩ة.. دض٧ؽ٩ة ٰٚ أ٦ة٠٪٪ػة، كأٚكػط ٣ػ٫ ٱٮقػٙ ا٣ُؿٱػٜ كٝػؽ 
ٔةكدق ا٣ؼٮؼ ٦ضؽدا. زػ٥ ص٤ػف ا٧٣ذ٪جػٰ كأػػؾ ا٧٣ؼُػٮط ثٲكػؿاق ٱذٛعىػ٫.. 

 :ٝج٢ أف ٱكأ٣٪ة
 ٰٚ أم ثٺد أ٩ة؟ -

 :أصجذ٫
 ..دةٚؿاكت، ٰٚ ص٪ٮب ا٧٣٘ؿب اٵٝىٯأ٩خ ٤ٔٯ أرض  -

 :قأؿ ٦ؿة أػؿل
 كٰٚ أم ٔةـ؟ -

 :أصةث٫ ا٧٣٭ؽم
 ..٩ع٨ ٰٚ ا٣ٕةـ ا٣كةثٓ ٔنؿ ثٕؽ اٵ٣ٛٲ٨ ا٧٣ٲٺدٱح -

 :ظٲ٪٭ة ٧٬ف ٣ٰ ا٧٣٭ؽم
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ٱىػػؿ ٬ػػؾا ا٧٣ؼ٤ػػٮؽ ٤ٔػػٯ ٠ٮ٩ػػ٫ ا٧٣ذ٪جػػٰ كٹ ٱٕذػػؿؼ ثأ٩ػػ٫  ؾا٧٣ػػ !ٹ أٚ٭ػػ٥ -
 !ٝؿٱ٨؟

 :١ٚؿت ٤ٝٲٺ.. ز٥ أصجذ٫
ثكٲٍ.. ػؾ ٩ٛكػٟ ٧٠سػةؿ، أ٩ػخ د٤ٕػ٥ صٲػؽا أف  اٵ٦ؿ ٱجؽك ٦ٕٞؽا، ١٣٪٫ -

٦ٕٟ ٝؿٱ٪ة ٦٪ػؾ كٹددػٟ، ٱنػةر٠ٟ ٚػٰ دٛةوػٲ٢ ظٲةدػٟ، كٱنػ٭ؽ ٦ٕػٟ 
أظػػؽاز٭ة ٤٠٭ػػة، ٱ١جػػؿ ٦ٕػػٟ ٱٮ٦ػػة ثٕػػؽ ٱػػٮـ.. دكػػ٧ٓ وػػٮد٫ ٚػػٰ دكاػ٤ػػٟ، 

 ..٦٪ٟ مبخ أـ أثٲخ اك١٣٪ٟ ٹ د٧ٲـق ٨ٔ ٩ٛكٟز ك٬ؾا ٦ةٱض٫٤ٕ صـء
 !اظؽة٬ؾا ٱٕ٪ٰ أف ا٧٣ذ٪جٰ كٝؿٱ٪٫ كص٭ةف ٤٧ٕ٣ح ك  -
 .. د٧ة٦ة  -
 إذف؟ -
 ..  !٣ٞؽ ٔةد ا٧٣ذ٪جٰ ٦ضؽدا -

*** 
ظٲ٨ أمؿٝخ م٧ف ا٣ٲٮـ ا٧٣ػٮا٣ٰ، ٠٪ػة ثؿٚٞػح ا٧٣ذ٪جػٰ ٚػٰ ٗؿٚػح ا١٧٣ذجػح.. 
٠ةف ٱض٤ف ٤ٔٯ ا١٧٣ذت كٝػؽ كًػٓ أ٦ة٦ػ٫ أزٱػؽ ٦ػ٨ قػجٕٲ٨ ٦ؤ٣ٛػة ٚػٰ ٦ؼذ٤ػٙ 
ا٧٣ضةٹت، ك٠٪ة ٩ض٤ف أ٦ة٫٦ ك٩ؿاٝت دىؿٚةد٫ ٨ٔ ٠ست.. ٣ٞؽ أ٦ٌٲ٪ة ا٤٣ٲ٢ ٫٤٠ 

ؾق ا٣عػػػةؿ، ٦٪ػػػؾ ا٤٣عْػػػح ا٣ذػػػٰ د٣ػػػ٫ ا٧٣٭ػػػؽم ٚٲ٭ػػػة ٤ٔػػػٯ ا١٧٣ذجػػػح، ٦ػػػؿكرا ٤ٔػػػٯ ٬ػػػ
ثة٣كػػةٔح ا٣ذػػٰ أ٦ٌػػة٬ة ٚػػٰ اػذٲػػةر ا١٣ذػػت، كوػػٮٹ إ٣ػػٯ ا٣كػػةٔح ا٣ذػػٰ ثػػؽأ ٚٲ٭ػػة 
ثٞؿاءة دؿاص٥ ا٣نٕؿاء، كا٣كةٔذٲ٨ ا٣ذٰ ا١٩ت ٚٲ٭٧ة ٤ٔٯ ٦ُة٣ٕػح ٠ذػةب "٠ٲػٙ 

ٱ٤ُػت ذ٣ػٟ د٧كٟ ثـ٦ػةـ ا٣كػ٤ُح" ١٤٣ةدػت ركثػؿت ٗػؿٱ٨ .. ٣ػ٥ ٱأ٠ػ٢ مػٲبة، ك٣ػ٥ 
 .. ظذٯ، ث٢ ٥٣ ٱؿٚٓ ٩ةّؿٱ٫ ٨ٔ ا١٣ذت ك٣ٮ ٤٣عْح

٠٪ػػخ أ٩ْػػؿ إ٣ٲػػ٫ ٦عػػةكٹ د١ػػٮٱ٨ وػػٮرة ٔػػ٨ مؼىػػٲذ٫ ٦ػػ٨ ػػػٺؿ ٦ٺ٦عػػ٫ 
كإٱ٧ةءاد٫ ا٣ذػٰ ٱٞػٮـ ث٭ػة ٦ػ٨ ظػٲ٨ ٳػػؿ، كٹمػٟ أف ا٧٣٭ػؽم ٠ػةف ٱٞػٮـ ثػةٵ٦ؿ 
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ذاد٫، ػىٮوة كأ٫٩ ٢ّ ٱعؽؽ إ٣ٲ٫ دكف ٢٤٠ أك ٢٤٦.. ا٣نٰء ا٣ؾم دٕٚ٪ٰ إ٣ٯ 
 :كةقؤا٫٣ ٧٬

 !٦ة رأٱٟ ثٌٲٛ٪ة ا٣ضؽٱؽ؟ -
 :أصةث٪ٰ دكف أف ٱجٕؽ أ٩ْةرق ٨ٔ ا٧٣ذ٪جٰ

 !إ٫٩ أٔكؿ -
 ٣ٞؽ ٹظْخ ذ٣ٟ ٦٪ؾ ا٣ٮ٤٬ح اٵك٣ٯ.. ك٦ةذا أٱٌة؟  -
 ..إ٫٩ م٘ٮؼ ثة٧٣ُة٣ٕح  -

 :دأٚٛخ ٦٪٫ قةػؿا
.. أرٱؽؾ أف دؼجؿ٩ٰ !٦ة ٹظْذ٫ ٱة ٦٭ؽم ٱٺظ٫ْ أد٩ٯ ا٣٪ةس ٚؿاقح -

 ..ث٧ة ثٲ٨ ا٣كُٮر

 :دجك٥ ًةظ١ة كأصةب
٩ْػػؿ إ٣ٲػػ٫، إ٩ػػ٫ ٱض٤ػػف ا.. !٦ػػ٨ ػػػٺؿ ص٤كػػذ٫ ٱْ٭ػػؿ أ٩ػػ٫ ٦ٕذػػؽ ث٪ٛكػػ٫ -

٠ػػة٤٧٣ٮؾ دكف أف ٱأثػػ٫ ٧٣ػػ٨ ظٮ٣ػػ٫! كظػػٲ٨ ٱ٤ٞػػت وػػٛعح ٦ػػ٨ وػػٛعةت 
ا١٣ذةب، ٱ٢ٕٛ ذ٣ٟ ثُؿٰٚ إث٭ة٫٦ كقجةثذ٫ ثعؾر كأ٩ةٝح ٧٠ػ٨ ٱذٕة٦ػ٢ 
٦ٓ ث٤ػٮرة ٱؼنػٯ ا١٩كػةر٬ة.. إ٩ػ٫ ٱع٧ػ٢ ٧٬ػة ٠جٲػؿا، ٧٬ػة ٠جٲػؿا ٣ؽرصػح 

٤٣ذٕػػػػؿؼ ٤ٔٲ٪ػػػػة أك ٧٣ٕؿٚػػػػح ا٣ُؿٱٞػػػػح ا٣ذػػػػٰ أ٩ػػػػ٫ ٣ػػػػ٥ ٱجػػػػؽ أم ا٬ذ٧ػػػػةـ 
 !٪ةااقذعٌؿ٩ةق ث٭ة، ٥٣ ٱن١ؿ٩ة ك٥٣ ٱكأ٣٪ة ٨ٔ أق٧ة

٥ٕ٩ إ٫٩ ٱجؽك صةدا، كٹ ٱعت إًةٔح ا٣ٮٝخز ث٧ضؿد أف دػ٢ ا١٧٣ذجػح   -
أٝج٢ ٤ٔٯ ٝؿاءة ا١٣ذت ا٧٣ٕةوؿة ٦عةكٹ ٚ٭٥ ا٣ٕة٥٣ ا٣ؾم صةء إ٣ٲػ٫.. 

رات ٹ َةاػػػ٢ ٣ٞػػػؽ أدرؾ ثؼجؿدػػػ٫ ا٣ٞؽٱ٧ػػػح أف ٦عةدزػػػةت ا٣ذٕػػػةرؼ ظػػػٮا
 .٦٪٭ةز ٣ؾ٣ٟ ٥٣ ٱ٤١ٙ ٩ٛك٫ ٔ٪ةء ا٣ذٕؿؼ إ٣ٲ٪ة

ٹ مػػػػٟ أف ا٣عٲػػػػةة ٧٤ٔذػػػػ٫ أف ٱٕػػػػؿؼ ا٣٪ػػػػةس ٦ػػػػ٨ ػػػػػٺؿ إٔٚػػػػة٣٭٥ ٹ  -
 !أٝٮا٣٭٥
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ٱ١ٰٛ أف أمػٕةرق كظ٧١ػ٫ ٦ػة دػـاؿ  !إ٫٩ ا٧٣ذ٪جٰ ك٦ة أدراؾ ٦ة ا٧٣ذ٪جٰ  -
 !ػة٣ؽة إ٣ٯ ٱٮ٦٪ة ٬ؾا

 ٢ٝ ٣ٰ.. ٢٬ أصؽ ٬٪ة دراقةت ٧ٕ٦ٞح ظٮؿ ٩ٛكٲح ا٧٣ذ٪جٰ؟ -
 .. ٹ، ٍٚٞ ٠ذت ا٣ذؿاص٥  -
اقذأذ٩ٟ ٱة أظ٧ؽ، قأذ٬ت إ٣ٯ ٗؿٚذٟ ١٣ٰ أقذؼؽـ ا٣عةقٮبز ٤ٰٔ  -

اٹقػػػذٕة٩ح ثةٹ٩ذؿ٩ػػػخ كاٷَػػػٺع ٤ٔػػػٯ ص٧ٲػػػٓ ا٣ؽراقػػػةت ا٣ذػػػٰ ظ٤٤ػػػخ 
 .مؼىٲح ٬ؾا ا٣ؿص٢

 .د٢ٌٛ  -

 :ك٦ة إف ٗةدر ا٧٣٭ؽم ا٣٘ؿٚح، ظذٯ دػ٢ ٤ٔٲ٪ة ٔـكز ك٬ٮ ٱذسةءب
 ..ا٣كٺـ ٤ٔٲ٥١ ٱة أوعةب -

ة كٱٮقػٙ ا٣كػٺـ، ٚػٰ ظػٲ٨ ا٠ذٛػٯ ا٧٣ذ٪جػٰ ثػة٣٪ْؿ إ٣ٲػ٫ دكف ردد٩ة ٤ٔٲ٫ أ٩
ا١٣ٺـ.. ز٥ أردؼ ٔػـكز ٦جذكػ٧ة ثٕٛٮٱذػ٫ ا٧٣ٕذػةدة ك٠أ٩ػ٫ دضػةكز ا٣ىػؽ٦ح ا٣ذػٰ 

 :دٕؿض ٣٭ة ثةٵ٦ف
 !أرل أ٥١٩ اقذٲْٞذ٥ ثة٠ؿا ا٣ٲٮـ -

 :ز٥ ظؽؽ إ٣ٯ ا٧٣ذ٪جٰ ٤ٝٲٺ، كٝةؿ ٣ٰ
 !ٮ ٧ٟٔ؟.. إ٫٩ ٱنج٭ٟ ٤ٝٲٺ، أ٬!ٔؿٚ٪ٰ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ؿص٢ ٱة أظ٧ؽ -

أوؽرت ٝ٭ٞ٭ح َٮٱ٤ح صؿاء قؤا٫٣، أٔٞج٭ة ٱٮقٙ ثٞ٭ٞ٭ػح ٦ذُٕٞػح دع٧ػ٢ 
آزةر اٷٔٲةء ك٤ٝح ا٣٪ٮـ، ٝج٢ أف ٱٞٮـ إ٣ٯ ٔـكز كٱىػُعج٫ ػػةرج ا٣٘ؿٚػح ك٬ػٮ 

 :ٱٞٮؿ
.. ٬ٲػة ث٪ػة إ٣ػٯ ا٧٣ُػجغ، قػأظ١ٰ ٣ػٟ !٣ٞؽ ٚةدذٟ أظؽاث ٦٭٧ح ٱػة ٔػـكز -

 ..٢٠ مٰء ثٲ٪٧ة ٩ٞٮـ ثذعٌٲؿ اٷُٚةر
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٣ذػػٰ د٤ػػخ ػؿكص٭٧ػػة، رٗجػػخ ٚػػٰ ٚػػذط ظػػٮار ٦ػػٓ ا٧٣ذ٪جػػٰ ٚػػٰ د٤ػػٟ ا٤٣عْػػح ا
كا٣ذٕؿؼ ٤ٔٲ٫ ٨ٔ ٝؿب، ٨١٣ ق٤ٮ٫٠ ا٧٣ذؿٚٓ، ص٤ٕ٪ٰ ظةاؿا ثؼىٮص ا٣ُؿٱٞػح 
ا٣ذٰ ٱضت ٤ٰٔ ادجةٔ٭ة ٰٚ ا٣عؽٱر إ٣ٯ مؼىٲح ٨٦ ٬ؾا ا٣ٕٲةر ا٣سٞٲػ٢ز ٣ػؾ٣ٟ 

 :ٝؿرت ٚذط ا٧٣عةدزح ثكؤاؿ ثكٲٍ
 أٹ دنٕؿ ثة٣ضٮع ٱة ٦ذ٪جٰ؟ -

ٕػػة ٣ػػ٥ ٱ٪ْػػؿ إ٣ػػٰز ١ٚػػؿرت ٤ٔٲػػ٫ ا٣كػػؤاؿ ث٪جػػؿة أ٠سػػؿ ٣ػػ٥ ٱضػػت، ك٧٠ػػة ٠٪ػػخ ٦ذٮٝ
 :ظؽة
 !أٹ دنٕؿ ثة٣ضٮع؟ -

ظٲ٪٭ة ٩ْؿ إ٣ٰ، كاد١ػأ ٤ٔػٯ ا١٣ؿقػٰ زػ٥ كًػٓ قػة٫ٝ ا٣ٲ٧٪ػٯ ٤ٔػٯ ا٣ٲكػؿل ك٬ػٮ 
 :ٱضٲج٪ٰ

أٹ دػػػؿل أ٩٪ػػػٰ ٚػػػٰ ظٌػػػؿة ا٣ٞػػػؿاءة؟! ٣ػػػٮ ٠٪ػػػخ صةإػػػة ٤ُ٣جػػػخ ٦٪ػػػٟ أف  -
 ..دأدٲ٪ٰ ثة٣ُٕةـ ٱة ٗٺـ

 :ظ١ةاقذ٘ؿثخ صٮاث٫ ا٧٣كذٛـ، كأصجذ٫ ًة
  !٣ٞؽ ك٣ٯ ز٨٦ ا٣ٕجٲؽ كا٣ضٮارم.. كٹ د٪ف أ٩ٟ ًٲٙ ٰٚ ثٲذٰ -

 :دجك٥ كظٟ أر٩جح أ٫ٛ٩، ز٥ رثٓ ٱؽٱ٫ ٝةاٺ
 !..ا٦ذٺ٠ٟ ٤٣جٲخ ٹ ٱذٮصٟ قٲؽا، ث٢ ٦ة دعك٨ و٪٫ٕ كدذٞ٪٫ -
ك٦ػ٨ ٝػػةؿ ٣ػػٟ إ٩٪ػٰ ٹ أظكػػ٨ وػػ٪ةٔح مػػٰء ٦ػة، ٹ أذ٠ػػؿ أ٩٪ػػٰ أػجؿدػػٟ  -

ٰ٪ٔ! .. 

 :ةبًعٟ ا٧٣ذ٪جٰ ظذٯ ثؿزت ٩ٮاصؽق، ز٥ أص
 ..ٹ ظةصح ٣ٰ ثكؤا٣ٟ، ٱ١ٛٲ٪ٰ ٧٤ٰٔ ثة٦ذ٭ة٩ٟ ٤٣كٲ٧ٲةء -
 ك٦ة ا٣ٕٺٝح؟ -
ٹ ٱ٧ػػػذ٭٨ ا٣كػػػٲ٧ٲةء إٹ ا٣ٛةمػػػ٢ ا٣ٕػػػةصـ ا٣ػػػؾم ٹ ٱكػػػذُٲٓ ًػػػؿثة ٚػػػٰ   -

 !اٵرض
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.. أٹ دٺظػػػِ أف !٣ٞػػػؽ وػػػؽؽ ا٣ػػػؾٱ٨ ٝػػػة٣ٮا أ٩ػػػٟ ٦٘ػػػؿكر ٚؼػػػٮر ث٪ٛكػػػٟ  -
 ق٤ٮ٠ٟ ٬ؾا ٹ ٱ٤ٲٜ ثنةٔؿ ٠جٲؿ ٦س٤ٟ؟

 ..ؾا ا٣كؤاؿ٣ٮ ٝؿأت أمٕةرم ٧٣ة قأ٣ذ٪ٰ ٬  -
 ؟٥ِ٣ى  -
٠ػػةف  ..٤ٕ٣ػٟ ٣ػ٥ دٞػؿإ ا٣جٲػخ ا٣ػؾم أٝػػٮؿ ٚٲػ٫، "كٚػؤادم ٦ػ٨ ا٤٧٣ػٮؾ كإف -

 " ..٣كة٩ٰ ٱؿل ٨٦ ا٣نٕؿاء
 !٥٧٦ ١٬ؾا إذف -
 !..٥ٕ٩، أ٩ة مةٔؿ ثؿكح ٤٦ٟز ٚٺ دٞةر٩ٰ ثجٞٲح ا٣نٕؿاء -

ٗةدرت ا١٧٣ذجح كأ٩ة أ٠ؿر "٦٘ػؿكر.. ٦٘ػؿكر..".. ٠٪ػخ أمػٕؿ ثػة٣ضٮع، ١٣ػ٨ ٦ػة 
ص٤ٕ٪ٰ أ٩عؿؼ ٨ٔ ٦كةرم إ٣ٯ ا٧٣ُجغ، كأد٣ٙ إ٣ػٯ ٗؿٚذػٰ  ٹٝٲذ٫ ٨٦ ا٧٣ذ٪جٰ

٧ٔػػؽت إ٣ػػٯ ا٣ػػؽكٹب،  .ظٲػػر ٠ػػةف ا٧٣٭ػػؽم صة٣كػػة كثٲػػؽق ظةقػػٮثٰ ا٧٣ع٧ػػٮؿ.
  :كأز٪ةء ثعسٰ ٨ٔ ٧ٝٲه أردؽٱ٫، أػجؿت ا٧٣٭ؽم

٣ٞؽ ظةك٣ػخ ا٣ذعػؽث ٤ٝػٲٺ ٦ػٓ ا٧٣ذ٪جػٰ، ١٣٪ػ٫ دؿٚػٓ ٔػ٨ ذ٣ػٟ كٔػة٤٦٪ٰ  -
أف أمػ٭ؿ مػٕؿاء ا٣ٕػؿب  .. ٹ أوػؽؽ!٠ؼةدـ ٫٣. ٹ ث٢ كٱ٨ْ ٩ٛك٫ ١٤٦ة

 !إ٩كةف ٦ذٕضؿؼ

 :ًعٟ ا٧٣٭ؽم ك٬ٮ ٱ٪ْؿ إ٣ٯ مةمح ا٣عةقٮب
 !كأ٩ة ٥٣ أ٨٠ أ٥٤ٔ أف ا٧٣ذ٪جٰ ٔجٞؿم -
 !٦ة ا٣ؾم ٱؽٕٟٚ ٣ٞٮؿ ٬ؾا؟ -
 ٢٬ ٝؿأت دٱٮا٫٩ ا٣نٕؿم؟ -

 :أػؿصخ ا٧ٞ٣ٲه ٨٦ ا٣ؽكٹب كأصجذ٫ كأ٩ة أًعٟ
ٹ ٣ػػػ٥ ٱكػػػجٜ ٣ػػػٰ أف ٧٣كػػػخ دٱٮا٩ػػػ٫ ذاؾ إٹ ٣عْػػػح أظؿٝ٪ػػػةق ثػػػةٵ٦ف.  -

١٣٪٪ٰ ٝؿأت ا٤ٞ٣ٲ٢ ٨٦ مٕؿق ٰٚ ا٧٣ؽرقح، ك٠٪خ دك٦ة ٦ة أردد أثٲةدػ٫ 
 ..ا٣ذٰ دذك٥ ثة٣ع٧١ح كا٣ٞٮة
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إ٩ػػػ٫ مؼىػػػٲح ػةرٝػػػحز ث٧ضػػػؿد أف ٠ذجػػػخ اقػػػ٫٧ ٚػػػٰ ٦عػػػؿؾ ا٣جعػػػر   -
وػػٕٞخ ثٕػػؽد ا٧٣ٮاًػػٲٓ ا٣ذػػٰ دذعػػؽث ٔ٪ػػ٫، أ٦ػػة ٔػػؽد ا٧٣ؤ٣ٛػػةت ا٣ذػػٰ 

كف دذ٪ةكؿ دراقػح قػٲؿد٫ كأمػٕةرق ٚذذضػةكز ا٧٣ةاػح كا٣كػجٕٲ٨.. ٬ػؾا د
اظذكػػةب أٹؼ اٵَؿكظػػةت ا٣ضة٦ٕٲػػح ا٣ذػػٰ دكػػٲ٢ ٦ػػؽاد ا٣ُػػٺب ٠ػػ٢ 
ٱٮـ. كا٣ٕضٲت ٰٚ اٵ٦ؿ، أ٩٪ٰ ٝؿأت ٤٣ذٮ ثٲذٲ٨ ٨٦ مٕؿق ٱذ٪جػأ ٚٲ٭٧ػة 

 .ث٭ؾا اٷٝجةؿ ا١٣جٲؿ ا٣ؾم ٦ة زا٣خ د٤ٞةق أمٕةرق إ٣ٯ ظؽ اٳف
 ك٦ة ٬ٰ ٬ةد٫ اٵثٲةت؟  -
 ك٦ة ا٣ؽ٬ؿ إٹ ٨٦ ركاة ٝىةاؽم  -

 ٦٪نؽا  إف ٤ٝخ مٕؿا أوجط ا٣ؽ٬ؿ
 ٚكةر ث٫ ٨٦ ٹ ٱكٲؿ ٦ن٧ؿا 

 اكٗؿد ث٫ ٨٦ ٹ ٱ٘٪ٰ ٦٘ؿد
 ..!إف أ٦ؿق ٣ٕضٲت  -

 :اقذ٧ؿ ا٧٣٭ؽم ٰٚ ا٣ٞؿاءة كأ٦كٟ ثؿأق٫ كأوؽر زٚٲؿا َٮٱٺ
٤ٰٔ دع٧ٲ٢ ا٣٪كؼح اٷ١٣ذؿك٩ٲح ٨٦ دٱٮا٫٩ ٱػة أظ٧ػؽ، قػأٝؿأ ٝىػةاؽق  -

 ..١٣ٰ أٚ٭٥ َؿٱٞح د١ٛٲؿق

 :خ ٬ةدٰٛ كر٦ٲذ٫ ٧٤٣٭ؽم ٝةاٺاردؽٱخ ا٧ٞ٣ٲه.. كٝج٢ أف أزررق ٤ٰٔ، أػؿص
١ٚػػػؿة صٲػػػؽة.. ٔ٪ػػػؽ٦ة د٪ذ٭ػػػٰ ٦ػػػ٨ د٪ـٱػػػ٢ ا٣ػػػؽٱٮاف ٝػػػ٥ ثذ٧ؿٱػػػؿق إ٣ػػػٯ  -

 .٬ةدٰٛ. أٔذٞؽ أ٩٪ٰ قأدٛؿغ ٣ٞؿاءد٫ ٬ؾق اٵٱةـ
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                شاعر العربية األيل
 

أ٦ٌػػٯ ا٧٣ذ٪جػػٰ مػػ٭ؿا ك٩ىػػٙ ٝجػػػ٢ أف ٱجػػؿح ا١٧٣ذجػػح كٱؼػػؿج أػٲػػؿا إ٣ػػػٯ 
كأرثٕػػػٮف ٱٮ٦ػػػة ا٩ُٞػػػٓ ٚٲ٭ػػػة ٔػػػ٨ ا٣ٕػػػة٥٣ ٧٠ػػػة ٱ٪ُٞػػػٓ  قػػػٛٮح دػػػةٚؿاكت.. ػ٧ػػػف

ا٣ؿ٬جػػةف ٚػػٰ وػػٮا٦ٕ٭٥، كأذ١ػػٙ ٤ٔػػٯ ا٣ٞػػؿاءة كا٧٣ُة٣ٕػػح دكف ٤٠ػػ٢ أك ٤٦ػػ٢.. 
ا٣ػػذ٭٥ ا١٣ذػػةب كراء ا١٣ذػػةب، ك٠ػػةف ٹ ٱذػػؿؾ ٠ذةثػػة إٹ ٣ع٧ػػ٢ ٠ذػػةب آػػػؿ.. ٠ػػةف ٹ 
ٱأ٢٠ ٨٦ ا٣ُٕةـ إٹ ٣ٞٲ٧ةت ٱكٲؿة، كٹ ٱ٭ضٓ ٦ػ٨ ا٤٣ٲػ٢ إٹ قػةٔةت ٤ٝٲ٤ػح.. ٩٭ػ٥ 
مؽٱؽ ٤٣ٞؿاءة، كظت ٠جٲؿ ١٤٣ذةب ٥٣ أر ٫٣ ٦سٲٺ ٰٚ ظٲةدٰ، ك٬ػؾا ا٣نػ٘ٙ ٦ػ٨ 
دكف مٟ، ٔة٢٦ ٦ػ٨ ا٣ٕٮا٦ػ٢ ا٣ذػٰ ص٤ٕذػ٫ مػةٔؿا كاقػٓ ا٧٣ػؽارؾ، ٦٪ٛذعػة ٤ٔػٯ 
ا٣ٕؽٱػؽ ٦ػ٨ ا٣ذٲػػةرات ا١ٛ٣ؿٱػح ا٧٣ؼذ٤ٛػػح ا٧٣نػةرب، كا٣ذػٰ ا١ٕ٩كػػخ ثضػٺء ٤ٔػػٯ 

ـا٣ػػػػ٫.. ٣ٞػػػػؽ ٝىػػػػةاؽق ا٣ذػػػػٰ ا١٩ججػػػػخ ٤ٔػػػػٯ ٝؿاءد٭ػػػػة كدراقػػػػذ٭ة َٲ٤ػػػػح أٱػػػػةـ أذ
اقذ٪ذضخ ٨٦ ػٺؿ أمػٕةرق ك٦ػ٨ ٔنػ٫ٞ ١٤٣ذػت أ٩ػ٫ ا٦ذ٤ػٟ ا٧٣ػةدة ا٣ؼػةـ، د٤ػٟ 
ا٧٣ٕةرؼ ا٣ذٰ دٛة٤ٔخ ٦ٓ مةٔؿٱذ٫ كدعٮ٣ػخ إ٣ػٯ أثٲػةت ٹ ٱؼ٧ػ٢ ذ٠ؿ٬ػة أثػؽا.. 
٨١٣ اقذ٪ذةصٰ ٬ؾا ٥٣ ٱ٨١ ٠ةٚٲة ٣ذٛكٲؿ دٛٮٝػ٫ ٤ٔػٰ ثٞٲػح ا٣نػٕؿاء، ٧ٚػة دػٮٚؿ 

ٔةوػؿكق ٚػٰ ا٣ٞػؿف ا٣ؿاثػٓ ا٣٭ضػؿم، ٫٣ ٨٦ ا٧٣ٕةرؼ، ٝؽ دٮٚؿ أٱٌة ٵٝؿا٫٩ ٨٧٦ 
إٹ أ٩٭ػػ٥ ٣ػػ٥ ٱذجػػٮأكا د٤ػػٟ ا١٧٣ة٩ػػح ا٣ذػػٰ ا٩ٛػػؿد ث٭ػػة دك٩٭ػػ٥، ك٣ػػ٥ ٱعػػِ أظػػؽ ٦ػػ٨ 
ا٣نػػٕؿاء ا٣ػػؾٱ٨ قػػجٞٮق أك ا٣ػػؾٱ٨ أٔٞجػػٮق ثػػؾ٣ٟ اٹ٬ذ٧ػػةـ ا٣ػػؾم ظْػػٰ ثػػ٫. كأدؿ 
د٣ٲػ٢ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ، ا٩جػؿاء أمػ٭ؿ ا٤٣٘ػػٮٱٲ٨ ٣ذٛكػٲؿ دٱٮا٩ػ٫، كا٬ذ٧ػةـ ا٣٪ٞػةد ا٣ػػؾم ٹ 

ٕةرق.. ظذٯ أك٣بٟ ا٣ػؾٱ٨ اصذ٭ػؽكا ٚػٰ ذ٠ػؿ ٦سة٣جػ٫ ك٩ٞةاىػ٫، ٱ٪ُٞٓ ثؽراقح أم
أذؿٚػػػٮا ٦ػػػ٨ ظٲػػػر ٹ ٱنػػػٕؿكف ثة٩نػػػ٘ة٣٭٥ كا٬ذ٧ػػػة٦٭٥ ٵ٦ػػػؿق ظػػػٲ٨ قػػػؼؿكا 
أكٝػػةد٭٥ كأٝٺ٦٭ػػ٥ ٣٪ٞػػؽق دك٩ػػة ٔػػ٨ ثٞٲػػح ا٣نػػٕؿاء.. ك٣ٕػػ٢ أوػػؽؽ ٦ػػة ٱٕجػػؿ ٔػػ٨ 

صٛػٮ٩ٰ ٔػ٨  ءظة٣ذ٭٥ د٤ػٟ، ٬ػٮ ثٲػخ ا٧٣ذ٪جػٰ ٩ٛكػ٫ ا٣ػؾم ٱٞػٮؿ ٚٲػ٫ " أ٩ػةـ ٦ػ٢
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. كٱك٭ؿ ا٣ؼ٤ػٜ صؿا٬ػة كٱؼذىػ٥".. اٵٔضػت ٦ػ٨ ذ٣ػٟ، أ٩٪ػٰ أٱٌػة ٣ػ٥ مٮارد٬ة.
أق٥٤ ٨٦ ٦ؼةو٧ح ٩ٛكٰ ك٦ضةد٣ذ٭ة ٰٚ مأف ا٧٣ذ٪جٰ، ٚذةرة أراق ٩جٲٺ مضةٔة 

 .. ظ١ٲ٧ة، كأظٲة٩ة أراق ٧َةٔة ٦٘ؿكرا ٦عذةٹ

ك٦ٓ أ٩٪ػٰ ٣ػ٥ أمػ١ٟ ك٣ػٮ ٤٣عْػح ٚػٰ ٔجٞؿٱذػ٫ ا٣ذػٰ أ٠كػجخ مػٕؿق ا٣ض٧ػةؿ 
ا٣ع٧١ػػػح كوػػػؽؽ اٷٚىػػػةح ٔػػػ٨ ػػػػٮاَؿ ا٣ػػػ٪ٛف كا٣ضػػػٺؿ ٦ٕػػػة، ك٦ٲـدػػػ٫ ث٧ٕػػػٜ 

ا٣جنؿٱح، إٹ أ٩٪ٰ ٔضـت ٨ٔ ا٣ذٮو٢ إ٣ٯ قؿ ٬ؾق ا٣ٕجٞؿٱح، كأ٦ٌػٲخ قػةٔةت 
ةٔةت ٚػػػٰ ث٪ػػػةء ٚؿًػػػٲةت ك٬ػػػؽ٦٭ة، ٝجػػػ٢ أف أٝػػػؿر ذات وػػػجةح اٹقػػػذٕة٩ح ػػػػػػػكق

ثة٧٣٭ؽم كاقذٛكةرق ٨ٔ اٵ٦ؿ، قٲ٧ة كأ٫٩ ٝؽ ا٤َٓ ٰٚ د٤ٟ ا٣ٛذػؿة ٤ٔػٯ ا٣ٕؽٱػؽ 
 ..ةث ا٣ذٰ د٪ةك٣خ مؼىٲح ا٧٣ذ٪جٰ ٨٦ ٦ؼذ٤ٙ ا٣ضٮا٩ت٨٦ ا٣ؽراقةت كاٵثع

أذ٠ػػؿ أ٩٪ػػٰ ٠٪ػػخ ٱٮ٦٭ػػة صة٣كػػة ٤ٔػػٯ ٗىػػ٨ مػػضؿة ٚػػٰ قػػٛط "أ٤٦ػػ٨".. أٝػػؿأ 
ٝىٲؽة ٨٦ دٱػٮاف ا٧٣ذ٪جػٰ، كمػٕةع ا٣نػ٧ف ٱؼذػؿؽ اٵٗىػةف كٱؿقػ٥ ًػٺ٣٭ة 
٤ٔػػٯ وػػٛعةد٫.. كٔ٪ػػؽ٦ة كوػػ٤خ إ٣ػػٯ أثٲةدػػ٫ ا٣ذػػٰ دىػػٙ آٹـ ا٣ع٧ػػٯ، ٣ػػ٥ أٝػػةكـ 

كإق٧ةٔ٭ة إ٣ٯ ا٧٣٭ؽم ا٣ؾم ٠ةف دعذٰ ٦كذ٪ؽا إ٣ػٯ صػؾع رٗجذٰ ٰٚ ا٣ض٭ؿ ث٭ة 
 :ا٣نضؿةز ٚةقذؿٔٲخ ا٩ذجة٫٬ َة٣جة ٦٪٫ اٷو٘ةء إ٣ٰ، كمؿٔخ أ٩نؽ

 كزااؿدٰ ٠أف ث٭ة ظٲةء  -
 ٤ٚٲف دـكر إٹ ٰٚ ا٣ْٺـ

    ٚؿمخ ٣٭ة ا٧٣ُةرؼ كا٣عنةٱة 
 ٕٚةٚذ٭ة ك٩ة٦خ ٰٚ ْٔةـ

 ٱٌٲٜ ا٣ض٤ؽ ٨ٔ ٩ٛكٰ كٔ٪٭ة 
 ٚذٮق٫ٕ ثأ٩ٮاع ا٣كٞةـ

٤ذ٪ٰإذ  ا ٦ة ٚةرٝذ٪ٰ ٗكظ
 !٠أ٩ة ٔة٠ٛةف ٤ٔٯ ظؿاـ

 ٠أف ا٣ىجط ٱُؿد٬ة ٚذضؿم 
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 ٦ؽا٦ٕ٭ة ثأرثٕح قضةـ
 أراٝت كٝذ٭ة ٨٦ ٗٲؿ مٮؽ  

 ٦ؿاٝجح ا٧٣نٮؽ ا٧٣كذ٭ةـ
 كٱىؽؽ كٔؽ٬ة كا٣ىؽؽ مؿ  

 إذا أ٣ٞةؾ ٰٚ ا١٣ؿب ا٣ْٕةـ
 أث٪خ ا٣ؽ٬ؿ ٔ٪ؽم ٢٠ ث٪خو 

 ١ٚٲٙ كو٤خ أ٩خ ٨٦ ا٣ـظةـ
  صؿظخ ٦ضؿظةن ٥٣ ٱجٜ ٚٲ٫

 ١٦ةف ٤٣كٲٮؼ كٹ ا٣ك٭ةـ
ا٣ذػػػػــ ا٧٣٭ػػػػؽم ا٣ىػػػػ٧خ إٔضةثػػػػة ثةٵثٲػػػػةت، كمػػػػؿع ٚػػػػٰ ا٣ذىػػػػٛٲٜ ا٩ج٭ػػػػةرا 

 :ثنةٔؿٱح ا٧٣ذ٪جٰ.. ز٥ أردٚخ قةاٺ
أرأٱػػخ ٠ٲػػٙ مػػج٫ ا٣ع٧ػػٯ ثة٣ٛذػػةة ا٣ؼضٮ٣ػػح ٦ٕجػػؿا ٔػػ٨ آٹ٦٭ػػة ثأٔػػؾب   -

 ..! اٵ٣ٛةظ؟
أصػػػػ٢ ٱػػػػة أظ٧ػػػػؽ.. إف ٬ػػػػؾق اٵثٲػػػػةت دضٕػػػػ٢ قػػػػة٦ٕ٭ة ٱذ٧٪ػػػػٯ اٷوػػػػةثح  -

 .. ! ٩٭ة ٣ذض٢ٕ ا٧٣ع٧ٮـ ٦كذ٤ؾا ث ٹ٦٭ةكإ !ثة٣ع٧ٯ
 ك٦ة قؿ ٔجٞؿٱح ا٧٣ذ٪جٰ ٰٚ ٩ْؿؾ؟ -
إ٩ػػ٫ ٱىػػ٪ٓ أمػػٲةء ٦ػػ٨ ٹ مػػٰء!.. ٱكػػذؼؿج أركع ا٧٣ٕػػة٩ٰ ٦ػػ٨ أدٛػػ٫   -

 ..! اٵ٦ٮر
 ..٣ٞؽ كوٛخ ٔجٞؿٱذ٫ ٱة٦٭ؽم، ١٣٪ٟ ٥٣ د٧ٍ ا٤٣سةـ ٨ٔ قؿ٬ة -
٣ٞػػؽ ظةك٣ػػخ ذ٣ػػٟ َٲ٤ػػح اٵقػػةثٲٓ ا٧٣ةًػػٲح، كا٤َٕػػخ ٤ٔػػٯ ا٣ٕؽٱػػؽ ٦ػػ٨  -

ت كاٵثعةث ا٣ذٰ ػةًخ ٰٚ ٬ؾا اٵ٦ؿ.. ٦٪٭٥ ٨٦ ٚكػؿ دٛػٮؽ ا٧٣ٞةٹ
ا٧٣ذ٪جػػٰ ث٧نػػةر٠ذ٫ ا٣٪ػػةس آ٦ػػة٣٭٥، كدىػػٮٱؿق ٤ٕ٣ػػ٢ أػٺٝ٭ػػ٥ كأ٦ػػؿاض 
٤ٝٮث٭٥ ككو٫ٛ ٣ٕٺج ذ٣ٟ ٤٠ػ٫، ك٠أ٩ػ٫ أػػؾ ٤ٔػٯ ٩ٛكػ٫ أف ٱذػؿص٥ ٦ػة 
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ٰٚ ٩ٛٮق٭٥ ٚػٰ ّػؿكؼ ا٣عٲػةة ٤٠٭ػة.. ك٦ػ٪٭٥ ٦ػ٨ ٚكػؿ ذ٣ػٟ ثكػُٮة 
٢ ٚػػٰ ٝؿارادػػ٫ ٦ػػ٨ وػػعح ا١ٛ٣ػػؿ مػػٕؿق ٤ٔػػٯ ٦عجٲػػ٫ كأٔؽااػػ٫ ٧٣ػػة ٱع٧ػػ

كٝٮأػػػؽ ا٣كػػػ٤ٮؾ ا٧٣٪نػػػٮد ٚػػػٰ ظٲػػػةة اٵٚػػػؿاد كا٧٣ضذ٧ػػػٓ.. كآػػػػؿكف 
ٱٛكػػػػؿكف مػػػػ٭ؿد٫ ا٣ذػػػػٰ ٹ دٌػػػػة٬ٯ ثٛ٭٧ػػػػ٫ ٵقػػػػؿار ا٣ػػػػ٪ٛف ا٣جنػػػػؿٱح، 
ك٣ٞؽرد٫ ٤ٔٯ وٲةٗح دضةرثػ٫ ظ٧١ػة صػؿت ٦ضػؿل اٵ٦سػةؿ، إٹ أ٩ػٰ ٣ػ٥ 
أٝػػػٙ ثٕػػػؽ ٤ٔػػػٯ دٛكػػػٲؿ ٦ٞ٪ػػػٓ ٣كػػػؿ ٔجٞؿٱذػػػ٫.. ١٣ػػػ٨ ٹ د٤ٞػػػٜ، ٧ٚػػػة داـ 

٧ذ٪جػػػػػٰ ثٲ٪٪ػػػػػةز قػػػػػٮؼ ٩ػػػػػؿل ذ٣ػػػػػٟ ثأ٩ٛكػػػػػ٪ة دكف ا٣عةصػػػػػح إ٣ػػػػػٯ آراء ا٣
 ..اٳػؿٱ٨

دٕضجخ ٚػٰ ٝػؿارة ٩ٛكػٰ ٔ٪ػؽ٦ة مػةءت ا٣ىػؽٚح أف أ٦ػؿ ٤ٔػٯ ثٲػخ ٱٮاٚػٜ 
 :٧٤٠ةت ا٧٣٭ؽم اٵػٲؿة، ز٥ أ٤ٗٞخ ا٣ؽٱٮاف كأػجؿت ا٧٣٭ؽم ٝةاٺ

وػػؽؽ ا٣ػػؾٱ٨ ٝػػة٣ٮا أف ا٧٣ذ٪جػػٰ ٱذػػؿص٥ ٦ػػة ٚػػٰ ػػػٮاَؿ اٳػػػؿٱ٨ز ٣ٞػػؽ  -
 !د٫ ٦ٕ٪ٯ ٧٤٠ةدٟ اٵػٲؿة ٱة ٦٭ؽمأوةب ثٲخ ٨٦ أثٲة

 !أم ثٲخ؟ -
 ػؾ ٦ة دؿاق كدع مٲبة ق٧ٕخ ث٫  -

 ٰٚ ٤َٕح ا٣ن٧ف ٦ة ٱ٘٪ٲٟ ٨ٔ زظ٢

ًػػعٟ ا٧٣٭ػػؽم.. زػػ٥ ٝػػةـ ٦ػػ٨ ١٦ة٩ػػ٫ ٦جذٕػػؽا ٔػػ٨ ا٣نػػضؿة، كمػػؿع ٱػػ٪ٛي 
 :ا٣ذؿاب ٨ٔ ث٪ُة٫٣ ك٬ٮ ٱٞٮؿ

إ٩ػ٫ ٹ ٱ٪ُػػٜ ثة٣ع٧١ػػح ٚعكػت، ثػػ٢ ٱىػػٮٗ٭ة ٚػٰ أص٧ػػ٢ ا٣ٞٮا٣ػػت ثٕٲػػؽا  -
 ..ٕٞٲؽز ك٢ٕ٣ ٬ؾا ٦ة ٱضؾب ا٣ض٧ٲٓ إ٣ٯ أمٕةرق٨ٔ ا٣ذى٪ٓ كا٣ذ

ت أ٦ػػػػؽد أَؿاٚػػػػٰ ا٣ذػػػػٰ د٤١كػػػػخ ٦ػػػػ٨ َػػػػٮؿ ؾ٩ـ٣ػػػػخ ٔػػػػ٨ ا٣نػػػػضؿة.. كأػػػػػ
ا٣ض٤ٮس.. ز٥ أرق٤خ ثىؿم ٤ٔٯ ا٦ذؽاد ا٣ك٭٢ ا٣ٛكٲط رٱةًح ٣ٕٲ٪ٰ ا٣ذػٰ ٣ػ٥ 
دذؼ٤ه ثٕؽ ٨٦ وٮر ا٣عؿكؼ ا٣ذٰ ا٩ُجٕخ ٤ٔٲ٭ة، كا٣ذٰ وؿت أرا٬ة ٚػٰ ٠ػ٢ 

خ أرا٬ػة ٚػٰ ا٩جكػةط اٵرض، ٚػٰ زرٝػح ا٣كػ٧ةء، ١٦ةف ٧٤٠ة اردؽ إ٣ٰ َؿٰٚ.. ٠٪
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أظججػخ ا٤٣ٕجػح كثػؽأت أر٦ػل ٚػٰ  .ٚػٰ ػٌػؿة ا٣٪جةدػةت، ك٤ٔػٯ وػؼٮر ا٣ضجػةؿ.
٠ػػ٢ ١٦ػػةف ٦ـػؿٚػػة ا٣ُجٲٕػػح ثض٧ػػةؿ ا٣عػػؿكؼ ا٣ٕؿثٲػػح، ٦عػػٮٹ إٱة٬ػػة إٹ ٣ٮظػػةت 
٠ة٣ٲ٘ؿاٚٲح دض٧ٓ ا٣نؿؽ ثة٣٘ؿب.. ٝج٢ أف أ٧٣ػط ٔػـكز ٦كػذْٺ ثنػضؿة زٱذػٮف، 

٤ػح كرؽ ٣ػ٥ أظكػػ٨ د٧ٲٲػـ ص٪كػ٭ة.. ٠ػػةف ٱنػؿد ث٪ةّؿٱػ٫ إ٣ػػٯ كٚػٰ ٱؽٱػ٫ ٤ٝػػ٥ ك٠ذ
 ..ا٣ك٧ةء، ز٥ أَؿؽ رأق٫ إ٣ٰ ا٣ؽٚذؿ ثعؿ٠ح قؿٱٕح كمؿع ٚػٰ ا١٣ذةثػح ٦جذكػ٧ة

ثؽا ك٠أ٫٩ اقذ٤٭٥ مٲبة ٦ة ز٥ قػةرع إ٣ػٰ دؽكٱ٪ػ٫.. رصعػخ ٚػٰ ثػةدئ اٵ٦ػؿ، أ٩ػ٫ 
 ٱ٧ػػٶ ػة٩ػػػةت ا٧٤١٣ػػػةت ا٧٣ذٞةَٕػػػح.. ١٣ػػػ٨ ا٧٣٭ػػؽم ا٣ػػػؾم راح ٱ٪ْػػػؿ إ٣ٲػػػ٫ ٦نػػػٛٞة،

 :كًط ٣ٰ ظٞٲٞح ٦ة ٱٞٮـ ث٫ ٔـكز ظٲ٨ ٝةؿ
إ٩ٰ ٵٔضت ٨٦ أ٦ؿ ٔـكز أمؽ ا٣ٕضػت ٱػة أظ٧ػؽ! ٠ٲػٙ ٣ػ٫ أف ٱكػذ١ٲ٨  -

ظى٢ ٫ٕ٦؟! ٣ٮ دٕؿًخ ٤٣كعؿ  كٱجؽأ ٰٚ ا٣ذأ٣ٲٙ كا١٣ذةثح ثٕؽ ٢٠ ٦ة
ا٣ػػؾم دٕػػؿض ٣ػػ٫ ٧ٞ٣ػػخ ثةٹ٩ذٞػػةـ ٦ػػ٨ ا٣كػػعؿة ا٧٣ٕذػػؽٱ٨ ثػػؽؿ ا٣ض٤ػػٮس 

 !ؾا؟دعخ اٵمضةر كدؽكٱ٨ ا٣ذؿ٬ةت!.. أم ٦ض٪ٮف ٬
أ٩ػػة أٱٌػػة دٕضجػػخ ٦ػػ٨ ثػػؿكدة د٦ػػ٫، ثٲػػؽ أ٩٪ػػٰ ٣ػػ٥ أمػػأ اقذٛكػػةرق ٔػػ٨  -

ا٧٣ٮًػػػٮع ١٣ػػػٲٺ اٚػػػػذط صؿاظةدػػػ٫ كأ٩٘ػػػه ٤ٔٲػػػػ٫ ظٲةدػػػ٫.. ١٣ػػػ٨ ٦ػػػػةذا 
  !ٱ١ذت؟

٩ْػػؿ إ٣ٲػػ٫ ا٧٣٭ػػؽم ٦ػػؿة أػػػؿل كظؽصػػ٫ ث٪ْػػؿة اقػػذؼٛةؼ، زػػ٥ ا٣ذٛػػخ إ٣ػػٰ 
 :كأصةث٪ٰ إصةثح دُٕٞ٭ة ًع١ةد٫

أ٣ٲٙ ٠ذةب ٹ ٱ٢ٞ إًةٚح إ٣ٯ ذ٣ٟ مؿع ٰٚ د !إ٫٩ ٱ١ذت ٝىىة دةٚ٭ح -
 .. !.. ث٢ كٔ٪ٮ٫٩ ثة٣ٕ٪ٮاف اٵ٠سؿ دٛة٬ح ٤ٔٯ ٦ؿ ا٣ٕىٮر!دٛة٬ح

ز٥ صسة ا٧٣٭ؽم ٤ٔٯ ر٠جذٲ٫ ٦ُؿٝة رأق٫ ٨٦ مؽة ا٣ٌعٟ، كثؽأت أًعٟ 
 :ٝج٢ أف ٱكذة٩ٙ ٝةاٺ ..ثؽكرم ظٲ٨ أذؿا٩ٰ ٌٚٮؿ ٠جٲؿ ٧٣ٕؿٚح ا٣ٕ٪ٮاف

 !  "ةت٣ٞؽ ٔ٪ٮ٫٩ ا٧٣ض٪ٮف ب" ٥٤ٔ ا٣جؽٱ٭ٲةت ٰٚ ا٣عٲةة ٝج٢ ا٧٧٣ -
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أوػؽرت ٝ٭ٞ٭ػػح دػػؿدد وػؽا٬ة ٚػػٰ اٵرصػػةء، زػػ٥ ٤ٔٞػخ ٤ٔػػٯ َؿاٚػػح ا٣ٕ٪ػػٮاف 
 :كأ٩ة أ٩ْؿ إ٣ٯ ٔـكز ا٣ؾم ا٩ذج٫ إ٣ٲ٪ة كمؿع ٰٚ ا٣ذعؽٱٜ ٧٠ة ٱعؽؽ ا٣كؿٝةط

أم ٔ٪ٮاف ٬ؾا! ك٢٬ ٱعذةج ا٧٣ػؿء إ٣ػٯ د٤ٕػ٥ ا٣جػؽٱ٭ٲةت!.. إ٩٭ػة ٦كػةا٢  -
 ..ُٚؿٱح ٱة وةح

زٔػػ٥ ٚػػٰ ٦ػػؽػ٤٭ة أف اٵد٬ػػٯ ٦ػػ٨ ذ٣ػػٟ أف ا١٣ذػػةب ٔجػػةرة ٔػػ٨ ٝٮأػػؽ   -
اٵػػػػؾ ث٭ػػػة ًػػػؿكرم ٣ٛ٭ػػػ٥ ا٣عٲػػػةة.. ٣ٞػػػؽ ٝػػػؿأت ٦٪٭ػػػة ٝةٔػػػؽدٲ٨ ٚٞػػػٍ 

 .كدٮو٤خ إ٣ٯ اقذ٪ذةج ٱ٤ؼه ا١٣ذةب ٫٤٠
 ك٦ة ٬ٮ؟ -
 ..!أف ٔـكز ٱكذ٭٤ٟ ا٧٣ؼؽرات -

زػػػ٥ ٝ٭ٞػػػ٫ ا٧٣٭ػػػؽم ٦ضػػػؽدا، كدػ٤ػػػخ ٚػػػٰ ق٤كػػػ٤ح ٦ػػػ٨ ا٣ٌػػػعٟ ا٣٭كػػػذٲؿمز 
 ..ٔ٪ة ٣ٲذٌةٔٙ ٌٚٮ٣ٰ ٣ٞؿاءة ٠ذةب ٔـكز، ك٩ذٮص٫ إ٣ٯ ظٲر ٱض٤ف ر٧ٗة

قػػػ٧٤٪ة ٤ٔػػػٯ ٔػػػـكز، كص٤كػػػخ ٔػػػ٨ ٱ٧ٲ٪ػػػ٫ ٚٲ٧ػػػة ّػػػ٢ ا٧٣٭ػػػؽم كاٝٛػػػة ٱعػػػةكؿ 
ا٣كػػػٲُؿة ٤ٔػػػٯ ًػػػع١ةد٫ ا٧٣٭ػػػؽدة ثةٹ٩ٛضػػػةر.. اٝذؿثػػػخ ٦٪ػػػ٫ ثؿأقػػػٰ ٦عػػػةكٹ 
اٹَٺع ٤ٔٯ ٦ة ٱؼ٫ُ ٰٚ وٛعةت دٚذػؿق، إٹ أ٩ػ٫ ُٚػ٨ ٣ػٰ كأثٕػؽ ا٣ػؽٚذؿ ٔػ٨ 

 :أ٩ْةرم ك٬ٮ ٱجؿر ظؿ٠ذ٫ د٤ٟ ٦جذك٧ة
 !ت اٳػؿٱ٨ ٱة أظ٧ؽٹ ٱعٜ ٣ٟ ا٣ذ٤ىه ٤ٔٯ ػىٮوٲة -

 :٧ٞٚخ ٨٦ ١٦ة٩ٰ ٤ٔٯ ا٣ٛٮر، كاثذٕؽت ٔ٪٫ ٤ٝٲٺ كأ٩ة أثة٣ٖ ٰٚ اٷٔذؾار
٤ٚذكػة٦ع٪ٰ ٱػة ٔػػـكز ٤ٔػٯ د٤ُٛػٰ، ٣ٞػػؽ ث٤٘٪ػٰ أ٩ػٟ دؤ٣ػػٙ ٠ذةثػة ثػػة٬ؿا  -

كٝىىة راإحز ٚةردأٱػخ أف اٝػؿأ ٦٪٭ػة ٤ٝػٲٺ ٤ٕ٣٪ػٰ أقػذ٪ٲؿ ثجػؽٱ٭ٲةدٟ 
 ..ا٣ع١ٲ٧ح
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ثٲ٪٧ػػة كصػػ٥ ٔػػـكز ٚػػٰ ١٦ة٩ػػ٫ ٚػػة٩ٛضؿ ا٧٣٭ػػؽم أػٲػػؿا كأٚػػؿج ٔػػ٨ ًػػع١ةد٫، 
ك٬ٮ ٱعؽص٪ة ث٪ْؿات اردٲػةب.. زػ٥ ُٝػت ظةصجٲػ٫، كقػأ٣٪ٰ ك٬ػٮ ٱٛذػ٢ ػىػ٤ح 

 :٨٦ ػىٺت مٕؿق ا٧٣ضٕؽ
 !دكؼؿ ٦٪ٰ أ٣ٲف ٠ؾ٣ٟ؟ -

ؤا٫٣، ٝجػ٢ أ٬ذػؽم ػػػػػ٣ك دث٤ٮ٦ةقػٰدارت ٔٲ٪ةم ٰٚ ٦عةصؿ٬ة كأ٩ة أثعر ٔػ٨ رد 
 :إ٣ٲ٫ كأصٲج٫ ٝةاٺ

٠ذجذ٫؟! ٣ٞؽ ٠٪خ أوػة٩ٕٟ  ٠ٲٙ ٣ٰ أف أقؼؿ ٦٪ٟ كأ٩ة ٥٣ أٝؿأ ثٕؽ ٦ة -
ٍٞٚ! .. 

٧ٗ٘ػػػ٥ ٤ٝػػػٲٺ.. كراح ٱ٤ٞػػػت وػػػٛعةت دٚذػػػؿق، إ٣ػػػٯ أف دٮٝػػػٙ ٔ٪ػػػؽ وػػػٛعح ٚػػػٰ 
 :٦٪ذى٫ٛ ز٥ ٦ؽق ٣ٰ ٝةاٺ

 ػؾ.. إٝؿأ ٬ةد٫ اٵٝىٮوح، ك٢ٝ ٣ٰ رأٱٟ ث٭ة؟ -

أػؾدػػػػ٫ ٦٪ػػػػ٫، كظػػػػٲ٨ ٹظْػػػػخ ص٧ػػػػةؿ ػُػػػػ٫، ا٩ٛذعػػػػخ مػػػػ٭ٲذٰ ٤٣ٞػػػػؿاءةز 
. ١ٚؿت ٰٚ ٠ذةثػح ٝىػح، كص٤كخ أد٤ٮ ٰٚ ٩ٛكٰ أٝىٮوذ٫ ا٣ذٰ ٠ذت ٚٲ٭ة: ".

ٝىح ٚؿٱؽة، ٹ دؼذه ثـ٦ةف أك ١٦ةف، أف د١ػٮف ظٲػحز ٣ػؾ٣ٟ ٝػؿرت أف أص٤ٕػٟ 
أ٩ػػخ ٝىػػذٰ أٱ٭ػػة ا٣ٞػػةرئ، أ٩ػػخ د٤ٕػػ٥ ٤ٔػػ٥ ا٣ٲٞػػٲ٨ أ٩٪ػػٰ ٠ذجذ٭ػػة ٦٪ػػؾ ٦ػػؽة، ١٣٪ػػٟ 
دعف ثأ٩٭ة دؼةَجٟ كدذٛة٢ٔ ٦ٕٟ ثن٢١ ٦جةمؿ، قذكذ٘ؿب اٵ٦ؿ، ٬ؾا إف ٣ػ٥ 

دػأدٰ ثػ٫ اٵقػُؿ ا٣ٞةد٦ػح.. وػؿاظح  دجذك٥، كٝؽ ٱٕذؿٱٟ ٌٚٮؿ ٧٣ٕؿٚػح ٦ػة ٝػؽ
ٔ٪ؽ٦ة ٠ذجخ ٬ؾا ا٣كُؿ ا٣ؾم أ٩خ ٚٲ٫ أٝك٥ أ٩٪ٰ ٥٣ أ٨٠ أٔؿؼ ٦ة قأ٠ذج٫ ٰٚ 
ا٣ػػؾم ٱ٤ٲػػ٫، ٦س٤ػػٟ د٧ة٦ػػة ٚػػٰ ٬ػػؾق ا٤٣عْػػح، ٚٞػػٍ قػػؿٝخ ا٩ذجة٬ػػٟ ٤٣عْػػح ٦ػػ٨ 
ا٣ـ٨٦ ١٣ٰ ٩ى٪ٓ ٦ٕة ٝىح ٨٦ ٹ مػٰء.. أػؾر٩ٰ، ٕٚ٪ػؽ٦ة ٹ أصػؽ مػٲبة ٵ٤ٕٚػ٫ز 

 " ..٣ذٰ دٞؿأ٬ة اٳف ٱة ٔـٱـمأ٠ذت ٦س٢ ٬ؾق ا٣ذؿ٬ةت ا
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كأ٩ػػة أٝؿأ٬ػػة، مػػٕؿت أف ٧٤٠ةد٭ػػػة دُػػٮٝ٪ٰ ٦ػػ٨ ٠ػػػ٢ صة٩ػػت، كا٠ذنػػٛخ أ٩٭ػػػة 
دىٙ أظةقٲكٰ ث٪ٮع ٨٦ ا٣ؽ٬ةء ا٣ؾم ٥٣ أٔ٭ؽق ٨٦ ٝج٢ ٰٚ ٔـكزز ٣ػؾ٣ٟ ٠ػةف 

 :٨٦ ا٣جؽٱ٭ٰ أف أقأ٫٣ ٦ذٕضجة
 !أ٩خ ظٞة ٨٦ ٠ذت ٬ؾق ا٣ٞىح ٱة ٔـكز؟أ -

 :اثذك٥، كػُٙ ا١٣ذةب ٨٦ ٱؽم ك٬ٮ ٱٞٮؿ
قػػؤا٣ٟ ٬ػػؾا، كٔٺ٦ػػةت اٹ٩ػػؽ٬ةش ا٣جةدٱػػح ٤ٔػػٯ كص٭ػػٟ أذػػؿاؼ ٠جٲػػؿ  -

 .. ! ث٧ٮ٬جذٰ، كإَؿاء ٦ة ثٕؽق إَؿاء

 :ٚأٔؽت دٺكد٭ة.. كٔٞجخ ٦٪ٮ٬ة ث٧ٮ٬جذ٫
 .. !إ٩٭ة ٝىح ٧٦ٲـة.. ٣ٞؽ ٚةصأد٪ٰ ٱة وؽٱٜ -

 :ز٥ ٝةَٕ٪ٰ ا٧٣٭ؽم ك٬ٮ ٱ٪ذٞؽ ا٣ٞىح
ٞػػةرئ ٔػػ٨ أم د٧ٲػػـ ك٦ٮ٬جػػح دذعػػؽث ٱػػة أظ٧ػػؽ؟!.. إ٩٭ػػة ٝىػػح دػػٮرط ا٣ -

 !!دكف ٚةاؽة.. ٹ ظج١ح، ٹ مؼىٲةت، كٹ د٭ؽؼ إ٣ٯ مٰء ظذٯ

 :ٚؿد ٤ٔٲ٫ ٔـكز
ظج١ػػح ٣ٞىػػذٰ، كٹ مػػؼٮص ث٭ػػة ٦ػػ٨ ا٧٣٪ْػػٮر  وػػؽٝخ ٱػػة ٦٭ػػؽم.. ٹ -

ا٧٣ٕذػةد، ١٣٪٭ػػة دضٕػ٢ ٠ػػ٢ ٝػػةرئ ٣٭ػة مؼىػػٲح ٦ػ٨ مؼىػػٲةد٭ةز ا٣نػػٰء 
ا٣ؾم ٱض٤ٕ٭ة ٝىح ثأٔؽاد ٹ دعؽ ٨٦ ا٣نؼىٲةت، ك٬ؾا ٦ػة ٱ٧ٲـ٬ػة ٱػة 

 ..ٚ٭ٲ٥

 :كدنجر ا٧٣٭ؽم ثؿأٱ٫ ا٣ك٤جٰ ١٦ؿرا ..ذعك٪خ دٚةع ٔـكز ٨ٔ ٝىذ٫اق
 .. !.. ٬ؿاء!٬ؿاء -

 :ٚةردك٧خ ٤ٔٯ كص٫ ٔـكز اثذكة٦ح ٦٪ذىؿ كرد ٤ٔٲ٫ ٝةاٺ
ٱ١ٛٲ٪ػٰ ٚؼػػؿا أف ا٧٣ذ٪جػٰ أمػػةد ث٭ػة.. أـ دؼػػةؿ ٩ٛكػٟ أرٚػػٓ ٦٪ػ٫ ذكٝػػة  -

 !كأدثة؟
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 :ق١خ ا٧٣٭ؽم ك٬ٮ ٱعؽج ٔـكز ث٪ْؿات مٟ.. ٝج٢ أف ٱٮاو٢ ٔ٪ةدق ٝةاٺ
إٔضػػةب ا٧٣ذ٪جػػٰ ثٞىػػذٟ ٹ ٱٕػػؽ ٦ٞٲةقػػة ٣ذ٧ٲـ٬ػػة كركٔذ٭ػػةز إ٩ػػ٫ أدٱػػت  -

ٝػػػؽٱ٥ ا٣ُػػػؿاز، ك٣ٞػػػؽ د٘ٲػػػؿت ا٧٣ٕػػػةٱٲؿ اٵدثٲػػػح ٧ٔػػػة ٠ة٩ػػػخ ٤ٔٲػػػ٫ ٚػػػٰ 
 ..ٔىؿق

دعٮ٣ػػػخ اثذكػػػة٦ح ٔػػػـكز إ٣ػػػٯ ًػػػع١ح ٧ٔٲٞػػػح، كٔٞػػػت ٤ٔػػػٯ ا٩ذٞػػػةدات ا٧٣٭ػػػؽم 
 :قةػؿا
ظضضػػٟ كا٬ٲػػح، كإ٩ػػٰ ٵدأقػػٙ ظػػٲ٨ أرل أ٩ةقػػة ٦س٤ػػٟ.. دضػػةدؿ ٚٞػػٍ  -

 .. !ا٣ضؽاؿ ٨٦ أص٢

دٛٮق ا٧٣٭ؽم ث١ٺـ ٥٣ أد٨١٧ ٨٦ ق٧ة٫ٔ ظٲ٨ دجةدر إ٣ٯ ذ٬٪ػٰ أف أٝةَٕػ٫، 
 :كأقذٛكؿ ٔـكز ٝةاٺ

٣ٞػػؽ دٮاًػػٓ ا٧٣ذ٪جػػٰ أػٲػػؿا.. ٦ذػػٯ دعػػؽث إ٣ٲػػٟ؟! كٔػػ٨ أم مػػٰء دار  -
 !ظؽٱس٧١ة؟

ٰٚ ا٣ؼة٦كػح ٚضػؿا.. ٣ٞػؽ اقػذٲْٞخ ثػة٠ؿا ظػٲ٨ مػٕؿت ثؿٗجػح ٠جٲػؿة  -
ٺ دٚذػػؿم، ككصػػؽت ا٧٣ذ٪جػػٰ ٚػػٰ ا١٣ذةثػػح، ٚذٮص٭ػػخ إ٣ػػٯ ا١٧٣ذجػػح ظػػة٦

٦٪ن٘ٺ ثة٣ٞؿاءة ٠ٕةدد٫.. كٔ٪ؽ٦ة رآ٩ٰ أ٠ذت، ا٬ذ٥ ٵ٦ػؿم ك٤َػت أف 
أ٤َٕػػ٫ ٤ٔػػٯ ٦ػػة ٠ذجذػػ٫ز ٚٞػػؿأت ٤ٔٲػػ٫ ٦ض٧ٮٔػػح ٦ػػ٨ ٝىىػػٰ، كأمػػةد 
ثضٮدد٭ة.. كٔ٪ؽ٦ة ٤َجػخ ٦٪ػ٫ ا٣٪ىػط كاٷرمػةد، دػػ٢ ٱٮقػٙ ك٤َػت 
٦٪ػػٰ ٦ؿاٚٞذػػ٫ إ٣ػػٯ ا٣كػػٮؽ اٵقػػجٮٰٔ.. ٚؿٌٚػػخ ذ٣ػػٟ، ١٣ػػ٨ ا٧٣ذ٪جػػٰ 

٤ٔػػٯ ٦ؿاٚٞذػػ٫، كأػجؿ٩ػػٰ ثأ٩ػػ٫ قػػٲٞؽـ ٣ػػٰ ٦ػػة قػػٲض٤ٕ٪ٰ ٠ةدجػػة كاٚػػٜ 
 ..٦عذؿٚة ٚٮر ٔٮدد٫ ٨٦ ا٣كٮؽ

 !كأم ظةصح ٧٤٣ذ٪جٰ ٰٚ ا٣كٮؽ؟ -
 ..هللا أ٥٤ٔ  -
 كٱٮقٙ؟  -



 

145 

 
 

٣ٞػػػؽ ٝػػػةؿ إ٩ػػػ٫ ذا٬ػػػت ٹٝذ٪ػػػةء ٠ػػػؿة ٝػػػؽـ أوػػػ٤ٲح، كقػػػٲ٧ؿ ثٕػػػؽ٬ة إ٣ػػػٯ   -
 ..ا٤٧٣ٕت ١٣ٰ ٱذ٧ؿف ٤ٔٲ٭ة ٤ٝٲٺ

*** 

ؿا ٤ٔػػٯ ٗٲػػؿ ٔةددػػ٫ كٱُٞػػٓ ٣ػػ٥ ٱ١ػػ٨ ٦ػػ٨ ا٣٘ؿٱػػت أف ٱكػػذٲِٞ ٱٮقػػٙ ثػػة٠
٤ٔٯ  -٦كةظح ا٤٧٣ٕت ا٣ٛكٲعح َٮٹ كٔؿًة ك٬ٮ ٱضؿم ػ٤ٙ ٠ؿد٫ "اٵو٤ٲح" 

كظٲػػؽا ٠ػػة٧٣ض٪ٮف.. ٤ٚٞػػؽ أ٦ٌػػٯ مػػ٭ؿا ٠ػػة٦ٺ ٚػػٰ ا٣ذجػػؿـ ٦ػػ٨ ٠ذػػ٢  -ظػػؽ ز٧ٔػػ٫ 
ا٣ؽ٬ٮف ا٣ذٰ ٗـت صك٫٧، كازدادت م١ٮاق ٨٦ ق٧٪ذ٫ ك٬ٮ ٱؿل ٌٔٺت ثُ٪٫ 

ج٨ُ ظة٢٦ ٰٚ م٭ؿ٬ة ا٣سة٣ر.. ٦ة ا٣كخ دذٺمٯ دجةٔة ػ٤ٙ ثُ٪٫ ا٣ذٰ ثؿزت ٠
دٕٚػػ٫ ٦ػػؿارا إ٣ػػٯ ٦عةك٣ػػح إٝ٪ػػةٰٔ ثةٷث١ػػةر ك٦ؿاٚٞذػػ٫ إ٣ػػٯ ا٤٧٣ٕػػت ٚضػػؿا، ٦ٕػػؽدا 
٤ٔػػٯ ٦كػػة٦ٰٕ ٦عةقػػ٨ ٠ػػؿة ا٣ٞػػؽـ دػػةرة، ك٦عػػؾرا إٱػػةم ٧٦ػػة ٝػػؽ ٱ٤ٕٛػػ٫ دػػؿا٥٠ 

أػؿل.. إٹ أف دؼء كقػةددٰ ٠ػةف ذا دػأزٲؿ أٝػٮل  ا١٣ٮ٣ٲكذؿكؿ ٰٚ د٦ةاٰ دةرة
٤٭ة، ظذٯ إ٫٩ ٣ٲعٮؿ د٭٤ٲ٢ ا٧٣ؤذف كآذا٫٩ إ٣ٯ دػؿا٩ٲ٥ ٨٦ دؿٗٲجةد٫ كدؿ٬ٲجةد٫ ٠

قعؿٱح ٱع٤ٮ ٦ٕ٭ة ا٣٪ٕةسز ٣ؾ٣ٟ أذجؿت ثٲػٓ قػةٔةت ٦ػ٨ ا٣٪ػٮـ ا٤٣ؾٱػؾ، ثذٕػت 
 ا٣ؿ٠ي ػ٤ٙ ٠ؿة كقٍ ا٣٘جةر، ًؿثة ٨٦ ًؿكب ا٣ض٪ٮف.. 

وػػؿاظح، ٠٪ػػخ ٵٕٚػػ٢ ذ٣ػػٟ ٣ػػٮ أ٩٪ػػٰ اقػػذ٧ؿرت ٚػػٰ ظجػػٰ ١٣ػػؿة ا٣ٞػػؽـ ٧٠ػػة 
خ أدضؿد ٨٦ زٲةثٰ ر٧ٗة ٨ٔ أ٦ػٰ ا٧٣كػ١ٲ٪ح، أظججذ٭ة ٰٚ و٘ؿم.. أذ٠ؿ أ٩٪ٰ ٠٪

كأثٞٯ ث٧ٺثكٰ ا٣ؽاػ٤ٲح كٰٚ ٱؽم ٠ؿدٰ ا٧٣ُةَٲح ا٣ع٧ؿاء، ٦٪ذْؿا ٦ك٤كػ٢ 
ا١٣ةثذ٨ ٦ةصؽ ٤ٔٯ مةمح ا٣ذ٤ٛةز ١٣ػٰ أ٩ٛػؾ ًػؿثذ٫ ا٤٣ٮ٣جٲػح ٤ٔػٯ اٵرااػٟ، كٚػٰ 
د٤ػػٟ ا٤٣عْػػح ا٣ذػػٰ أد٤٭ػػٙ ٚٲ٭ػػة ٣ْ٭ػػٮر مػػةرة ا٣جؽاٱػػح كقػػ٧ةع ا٤٣عػػ٨ ا٣ع٧ةقػػٰ، 

ث٪ٞػػ٢ كٝػػةآ ا٣جؿ٧٣ػػةف، كٱعؿٝػػٮف أٔىػػةثٰ ٤ٔػػٯ إٱٞػػةع ٦ػػؽاػٺد٭٥ دٞػػٮـ ا٣ٞ٪ػػةة 
ا٣ذةٚ٭ح ا٣٘جٲح.. ٠٪خ أقذ٘ؿب كأر٦ٰ ا١٣ؿة ٨٦ ٱؽم ٦٪ٕٛٺ، زػ٥ أوػٲط ث٧٪ُػٜ 

٦ػػة دػ٤ػػٰ ث٧نػػة٢٠ دكار "زٔٲػػؿ"؟! ك٦ػػة ٔٺٝذػػٰ ثإوػػٺظةت كٹد  ..َٛػػ٢ وػػ٘ٲؿ
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ٰ قگٲؿ؟!.. ك٢ٕ٣ ا٣نٍُ ا٣ؾم ٦ةرقذ٫ ٤ٰٔ ا٣ؽك٣ح ظٲ٪٭ة ٬ٮ ا٣جةٔر ٤ٔٯ ٠ؿ٬
٤٣كٲةقػػػٲٲ٨، كا٣كػػػجت ا٣ػػػؾم ظػػػةؿ دكف أف دكػػػذ٧ؿ ٦عجذػػػٰ ١٣ػػػؿة ا٣ٞػػػؽـ.. ١٣ػػػ٨ 
ٱٮقػػٙ دٛػػة٩ٯ ٚػػٰ ظجػػ٫ ٣٭ػػؾق ا٤٣ٕجػػح، كأػ٤ػػه ٚػػٰ ٔنػػٞ٭ة أٱ٧ػػة إػػػٺصز قػػٲ٧ة 
كأ٫٩ اٝذ٪ػٯ مػجة٠ة ٧٣ؿ٦ػٯ ا٤٧٣ٕػت، كد٤١ػٙ ٔ٪ػةء د٪ْٲػٙ أرًػٲذ٫ ٦ػ٨ ا٣عضػةرة 
 كدؿَٲج٭ػػة ثة٧٣ػػةء دكف ٦كػػةٔؽة ٦ػػ٨ أظػػؽ، كظػػٲ٨ كوػػ٤خ إ٣ػػٯ ا٤٧٣ٕػػت ٠ػػةف ٝػػؽ

 .. أ٦ٌٯ زٺث قةٔةت ٨٦ ا٤٣ٕت ا٧٣ذٮاو٢

ت أدٛػػػؿج ٤ٔٲػػػ٫ ك٬ػػػٮ ٱ٤٭ػػػر ثنػػػ٢١ ؾٚٮٝٛػػػخ ػػػػةرج ظػػػؽكد ا٤٧٣ٕػػػت، كأػػػػ
ٱٌٛػػط دٕجػػ٫، كٱ٪ػػؾر ث٪ٛػػةذ ٝٮدػػ٫.. ك٧٠ػػة ٠٪ػػخ ٦ذٮٕٝػػة، ٣ػػ٥ ٱ٤جػػر إٹ ٤ٝػػٲٺ ظذػػٯ 
دٮٝػػٙ ٔػػ٨ ٦ٺظٞػػح ا١٣ػػؿة، كاقػػذ٤ٞٯ ٚػػٰ ٦٪ذىػػٙ ا٤٧٣ٕػػت كٝػػؽ ػػػةرت ٝػػٮاق.. 

 :أ٦ؽ ٫٣ ٱؽم ٝةاٺ ٵدػ٢ ا٤٧٣ٕت، كأٝٙ ٔ٪ؽ رأق٫ كأ٩ة
إف اقػػػذ٧ؿرت ٤ٔػػػٯ ٬ػػػؾق ا٣ػػػٮزٲؿةز ٚكػػػذؾٱت ٣ع٧ػػػٟ أٱٌػػػة، ٹ د٬ٮ٩ػػػٟ  -

 !ٚعكت

 :ٚعؽؽ إ٣ٰ ٤ٝٲٺ، ز٥ أُٔة٩ٰ ٱؽق كٝةـ ك٬ٮ ٱ٪ٛي ا٣ذؿاب ٨ٔ ٦ٺثك٫ ٝةاٺ
أرظػػ٥ ٤ٕٞ٣ػػٰ ٦ػػ٨ ٬ػػؾا ا٣ٕػػة٥٣ ا٣كػػؿٱة٣ٰ ا٣ػػؾم ٩ٕػػٲل أف ٱػػؾكب ٣ع٧ػػٰ  -

 !ٚٲ٫
 !٦ةذا دٞىؽ؟ -
ذ٭ة ٦ػػؤػؿا.. ٣ٞػػؽ ثػػةت ٣ػػؽم أدعػػؽث ٔػػ٨ اٵظػػؽاث ا٣ٕضٲجػػح ا٣ذػػٰ ٔةٱنػػ -

وؽٱٜ قةظؿ، كآػؿ ٱـ٥ٔ أ٫٩ قػٲع٥١ اٳرض، كزة٣ػر ٦ض٪ػٮف ٱ٧كػٰ 
٠ةدجة.. كوؿت أد٧نٯ ٦ٓ ا٧٣ذ٪جٰ ٰٚ اٵقٮاؽ، كوةرت ٣ػٰ ثُػ٨ كأ٩ػة 
ا٣ػػؾم ٣ُة٧٣ػػة ٠٪ػػخ ر٦ػػـا ٤٣ؿمػػةٝح!.. ك٠ػػأف أظػػؽ٥٬ زج ثػػٰ ٚػػٰ ركاٱػػح 

 ..ػٲة٣ٲح ر٧ٗة ٔ٪ٰ

 :ءا ٤٣ضؽاؿ.. ز٥ ٤ٝخ ٫٣أًع١٪ٰ صٮاث٫، كدضة٤٬خ اد٭ة٫٦ ٣ٰ ثة٣كعؿ در



 

147 

 
 

٦ػػػػة ا٣عٲػػػػةة إٹ ركاٱػػػػح ٱػػػػة وػػػػؽٱٰٞ، كأص٧ػػػػ٢ ٦ػػػػة ٚٲ٭ػػػػة ٩٭ةٱذ٭ػػػػة ٗٲػػػػؿ  -
 ..ا٧٣ذٮٕٝح

 !ك٦ة ا٣ض٧ٲ٢ ٰٚ ص٭٤٪ة ثة٣٪٭ةٱةت؟ -
 ..دؼء اٵ٢٦.. ذ٣ٟ ا٣نٕٮر ا٣ؾم ٱؼجؿؾ دك٦ة أف ا٧٣كذٞج٢ أ٢ٌٚ  -

 : ز٥ أردٚخ قةاٺ
 !أٱ٨ دؿ٠خ ا٧٣ذ٪جٰ؟ -

 :ث٢ٕٛ ا٣ؿٱةح ٚأصةث٪ٰ ك٬ٮ ٱؿاٝت ٠ؿد٫ ا٣ذٰ ثؽأت دذؽظؿج
 ..ٰٚ ا٣كٮؽ -

 :ٵَؿح ٤ٔٲ٫ ا٣كؤاؿ ا٣ؾم دٕٚ٪ٰ إ٣ٯ ا٧٣ضٰء إ٣ٯ ا٤٧٣ٕت
 !ك٦ةذا ٱ٢ٕٛ ٰٚ ا٣كٮؽ؟ -

 :ٚة٣ذٛخ إ٣ٰ ًةظ١ة.. كأصةث٪ٰ
 .. !٣ٞؽ دعٮؿ ا٣نةٔؿ إ٣ٯ دةصؿ -

 :ق١ذخ ٤٣عْح كأ٩ة أظؽؽ إ٣ٲ٫ ٦كذ٘ؿثة.. ٝج٢ أف ٱكذأ٩ٙ ٦ٮًعة
ٮؽ، ٤َػت ا٧٣ذ٪جػٰ ظٲ٨ أػجؿت ٔـكز ثؿٗجذٰ ٰٚ اٝذ٪ةء ٠ؿة ٨٦ ا٣كػ  -

٦ؿاٚٞذػػٰ.. دٕضجػػخ ٦ػػ٨ ٤َجػػ٫ ك٬ػػٮ ا٣ػػؾم ٣ػػ٥ ٱ٧٤١٪ػػٰ ٝػػٍ ٝجػػ٢ ا٣ٲػػٮـ، 
ٚٮاٚٞػػػػخ، كأػػػػػؾ٩ة َؿٱٞ٪ػػػػة إ٣ػػػػٯ ا٣كػػػػٮؽ دكف أف أ٧٤٠ػػػػ٫ أك ٱ٧٤١٪ػػػػٰ.. 
كٔ٪ؽ٦ة كو٤٪ة إ٣ٯ ظٲر دجةع اٵ٩ٕةـ، ثؽأ ثةٹقػذؼجةر كا٣ُػٮاؼ ظػٮؿ 
ا٣جةٔػػح، إ٣ػػٯ أف كصػػؽ ا٦ػػؿأة دٕػػؿض ػ٧ػػف ٦ٕػػـات.. ٚكػػأ٣٭ة ٔػػ٨ ز٧٪٭ػػة، 

د٫ أ٩٭ة دؿٱؽ أرثٕح أٹؼ در٥٬ ٣ٞةء٬ة ٤٠٭ة.. ز٥ ذ٬ت إ٣ٯ ٦ػؽػ٢ ٚأػجؿ
ا٣كػػٮؽ، كمػػؿع ٱٕذػػؿض قػػجٲ٢ ا٣ٮاٚػػؽٱ٨ إ٣ٲػػ٫ كٱٕػػؿض ٤ٔػػٲ٭٥ مػػؿاء 
ا٧٣ةٔـ.. إ٣ٯ أف وةدؼ ٔضٮزا أص٪جٲح دؿٗػت ٚػٰ مػؿاء ٦ػةٔـ كدصػةج 
٣ؼ٧٭ػػة، ٚؿاٚٞ٭ػػة إ٣ػػٯ ا٧٣ػػؿأة ا٣ٕةرًػػح، كثٕػػؽ أػػػؾ كرد، ثةٔ٭ػػة ا٧٣ٕػػـات 
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٧٩ةاح در٥٬.. ٚؽٚٓ ٤٣جةإح ا٣س٨٧ ا٣ؾم ٤َجذػ٫ ا٣ؼ٧ف ثأرثٕح آٹؼ كز٧ة
قػػػ٤ٛة، كاظػػػذِٛ ثة٣س٧ة٧٩ةاػػػح ٣٪ٛكػػػ٫.. ثٕػػػؽ ذ٣ػػػٟ، أػجؿ٩ػػػٰ ثؿٗجذػػػ٫ ٚػػػٰ 
اٝذ٪ػػػةء ٦ٺثػػػف صؽٱػػػؽة، ٚؽ٤٣ذػػػ٫ ٤ٔػػػٯ ركاؽ ا٧٣ٺثػػػف، كدٮص٭ػػػخ إ٣ػػػٯ 

 ..ركاؽ ا٤٣ٮازـ ا٣ؿٱةًٲح
دػػػػ٢ إ٣ػػػٯ ا٣كػػػٮؽ ػػػػة٣ٰ ا٣ٮٚػػػةض، كص٪ػػػٰ ز٧ة٧٩ةاػػػح در٬ػػػ٥!.. وػػػؽؽ  -

 ..ذ٪جٰ ٱى٪ٓ مٲبة ٨٦ ٹ مٰءا٧٣٭ؽم ظٲ٨ ٝةؿ أف ا٧٣

ٱؿقػػ٥ ثُػػؿؼ ظؾااػػ٫ ػُٮَػػة ٤ٔػػٯ ا٣ذػػؿاب ك٬ػػٮ  ؾٚػػأَؿؽ ٱٮقػػٙ رأقػػ٫.. كأػػػ
 :ٱكأ٣٪ٰ
 !أػجؿ٩ٰ ٱة أظ٧ؽ، أٱ٨ ٠ةف ا٧٣ذ٪جٰ ثٕؽ كٚةة ٝؿٱ٪٫ أثٰ ا٣ُٲت؟ -
 !ٹ أدرم.. ٬٪ةؾ ا١٣سٲؿ ٨٦ اٵقب٤ح ا٣ذٰ أ٩ذْؿ ٚؿوح ٵَؿظ٭ة ٤ٔٲ٫  -

 :ٱـٱٖ ثجىؿق ٔ٪ٰ، كٱٞٮؿز٥ رٚٓ رأق٫، ك٥٬ ثٞٮؿ مٰء ٦ة.. ٝج٢ أف 
 ..إ٫٩ ا٧٣ذ٪جٰ!.. ٣ٞؽ ٔةد ٨٦ ا٣كٮؽ -

ػػػػخ  ٚ ٛى كرأٱػػػػخ ا٧٣ذ٪جػػػػٰ ٱػػػػؽػ٢ ا٤٧٣ٕػػػػت ٦ٞػػػػجٺ ٩عٮ٩ػػػػة.. ٠ػػػػةف ٱؿدػػػػؽم زٲةثػػػػ٫  ة٣ذ
٧ٝٲىة أقٮد كثؽ٣ح ر٦ةدٱح، ٦ػٓ ظػؾاء أقػٮد ٧٣ػةع. كٱع٧ػ٢ ٚػٰ ٱػؽق  ..ا٣ضؽٱؽة

ةٝح ٠ٲكة كرٝٲة أٱٞ٪خ أف ث٫ ٦ة ٠ةف ٱؿدؽٱ٫ ٔ٪ؽ ػؿكص٫ ٨٦ ا٣جٲخ.. راٝجخ رم
 :ػُٮاد٫ ا٣ذٰ دذٛةدل إزةرة ا٣٘جةر، ز٥ اثذك٧خ، ك٤ٝخ ٣ٲٮقٙ

ء ٨٦ ا٣ٞؿف ا٣ٕةمؿ كد٥٤ٕ أوٮؿ اٵ٩ةٝػح ٚػٰ ّػؿؼ ة٩ْؿ إ٣ٲ٫.. ٣ٞؽ صا  -
 !ٹ ٱ٢ٞ ٨ٔ م٭ؿٱ٨

 :٧ٚةؿ ٤ٔٯ أذ٩ٰ، ك٧٬ف ٣ٰ ٝةاٺ
اٵ٩ةٝح أ٦ؿ ُٚؿم ٹ ٔٺٝػح ٣ػ٫ ثة٣ٕىػٮر.. كأ٠جػؿ د٣ٲػ٢ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ا٣ٛػؿؽ  -

 !..كذكؽ ٔـكز ا١٣جٲؿ ثٲ٨ ذكؽ ا٧٣ذ٪جٰ
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زػػ٥ ٠ػػذ٥ ًػػع١ذ٫ ا٣ذػػٰ ػؿصػػخ ٦ػػ٨ أ٩ٛػػ٫ ٠ػػة٣ٛعٲط كا٣ػػذٍٞ ٠ؿدػػ٫ ٦ػػ٨ ٤ٔػػٯ 
اٵرض، ٚٲ٧ة دٮٝٙ ا٧٣ذ٪جٰ ٤ٔٯ ثٕؽ ػُٮات ٦٪ة.. كٹظخ ٰٚ كص٭٫ اثذكػة٦ح 

 :إمٛةؽ ك٬ٮ ٱؼةَج٪ة
ٹ ظػػؽٱر ٚػػٰ ا٣كػػٮؽ إٹ ٔػػ٨ ٬ػػؾق ا٣ض٤ػػؽة ا٧٣٪ٛٮػػػح! ٣ٞػػؽ ًػػةع ا٣ٞػػٮـ  -

 .. !ٵ٦ٮركًةٔخ اٵ٦ضةد ظٲ٨ د٤ٕٞخ ٤ٝٮث٭٥ ثكٛةقٙ ا

 :ٌٚع١٪ة ٤ٔٯ ٦ٞٮ٣ذ٫، كأصجذ٫ ٝةاٺ
٣ٞػػؽ ا٤ٞ٩جػػخ اٳٱػػح.. ٚػػٰ ا٧٣ةًػػٰ ٠٪ػػذ٥ دعٞٞػػٮف اٵ٦ضػػةد ثة٣ٛذٮظػػةت  -

كا٧٣ٕةرؾ، أ٦ة اٳف كثٕؽ أف وةرت ا١٣ؿة دى٪ٓ أ٦ضةد ا٣نٕٮبز ا٠ذٛٯ 
 .. !ا٣ٞٮـ ثة٣ٕؿاؾ ٤ٔٯ ا٧٣ٺٔت

 !٬ـ٣خ -

 :ز٥ ٔٞت ٱٮقٙ ٦٪ةٚعة ٨ٔ ٣ٕجذ٫ ا٤ٌٛ٧٣ح
نٜ ٠ؿة ا٣ٞؽـ ٨٣ ٱٛ٭٫٧ إٹ ٨٦ ٦ـؽ ا٣٪٢ٕ كا٣عػؾاء .. إف ٔ! ٱة ٦ذ٪جٰ  -

.. ٣ػػػ٨ ٱٛ٭٧ػػػ٫ إٹ ٦ػػػ٨ ٣ٕػػػت ثػػػة١٣ؿة ظةٚٲػػػة دكف ا٠ذػػػؿاث !٤ٔػػػٯ ٦ٺٔج٭ػػػة
أك  !.. ٣ػػ٨ ٱٛ٭٧ػػ٫ إ٣ػػٯ ا٣ػػؾم دٕسػػؿ ٚػػٰ ا٣٭ضػػٮـ!٣عىػػٯ ا٣ذػػؿاب كمػػٮ٫٠

كدٌػػؿب  !.. ١٤٣ػػؿة ظػػٺكة ظػػٲ٨ دذعككػػ٭ة ثٲػػؽٱٟ!أوػػٲت ٚػػٰ ا٣ػػؽٚةع
.. ! ة دكػػذٞج٤٭ة ٔ٪ػػؽ قػػةٝٲٟث٭ػػة اٵرض ٣ذٕػػٮد إ٣ٲػػٟ، ك٣٭ػػة ظػػٺكة ٔ٪ػػؽ٦

أك  !ك٦ػة أظٺ٬ػة ٔ٪ػؽ٦ة دٞػػؾٚ٭ة ثٞػٮة ٣ذكػذٞؿ ٚػػٰ ا٣نػجةؾ ث٭ػؽؼ ص٧ٲػػ٢
.. إ٩٭ػػػة !ٔ٪ػػؽ٦ة دػػؿد٥ُ ثة٣ٕةرًػػحز ٚٲذٮٝػػٙ ا٣٪ػػجي كدىػػٲط ا٣ض٧ػػة٬ٲؿ

.. !راإح ظٲ٪ة د٤ذٙ ظٮؿ ٩ٛك٭ة ٦ؿات ك٦ؿات كد٧ٲ٢ ٣ذؽػ٢ ا٣ذكػٕٲ٨
.. كاٵص٢٧ أك ظٲ٪٧ة د٭ٲب٭ة ثىؽرؾ ٝج٢ ر٤٠٭ة، ٠ُٞٙ دٛةظح ٝج٢ أ٤٠٭ة

ٚػػػػٰ ذ٣ػػػػٟ ٤٠ػػػػ٫، ظػػػػٲ٨ دعػػػػؿص ٤ٔػػػػٯ ٝػػػػؾٚ٭ة ٤ٔػػػػٯ ا٣ُػػػػةاؿز إظكػػػػةس 
٦ٌػػػةٔٙ.. أ٦ػػػة ا٣ؿكٔػػػح ٚػػػذ٨٧١ ٚػػػٰ ا٧٣ؿاكٗػػػةت.. ٔ٪ػػػؽ٦ة د٪كػػػةب ثػػػٲ٨ 

ٱ٪كػةب ا٧٣ػةء ثػٲ٨ ا٣ض٧ػةدات.. ػىٮوػة ٔ٪ػؽ٦ة د٪عػؿؼ   ا٣ؼىٮـ ٧٠ػة
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ثٞػػػٮة ٔػػػ٨ ا٣ؼىػػػ٥ز دضػػػؿق ٤ٔػػػٯ اٵرض ٣ٲذجػػػٓ ا٣ػػػٮ٥٬، ٚٲذ٧ػػػؿغ كص٭ػػػ٫ 
كاٵظ٤ػػٯ ٦ػػ٨ ذ٣ػػٟ ٤٠ػػ٫، ٔ٪ػػؽ٦ة د٧ؿر٬ػػة  ثة٣ٕنػػت كا٣ذػػؿاب ثة٣ٕػػة ا٣ُٕػػ٥..
٫ز ٣ٲٞػػٙ صة٦ػػؽا أك ٱكػػٍٞ ٚػػٰ ١٦ة٩ػػ٫ اػػثػػٲ٨ قػػةٝٲ٫ ٣ذ٤ذٞػػٰ ث٭ػػة ٦ػػ٨ كرا

أ٦ةـ أ٩ْةر ا٣٪ةس كوٛٲؿ٥٬.. ١٣٪ػٟ ٣ػ٨ دػؽرؾ ٬ػؾق ا٧٣ٕػة٩ٰ ٱػة ٦ذ٪جػٰز 
 ..ٰٚٛ ز٦ة٥١٩ ٥٣ دٕؿٚٮا إٹ ا٣كٲٙ كا٣ذؿس كا٣عضةرة

رد ك٬ػٮ ٱ٤ٞج٭ػة  ٚٮًٓ ا٧٣ذ٪جٰ ٠ٲك٫ ٤ٔٯ اٵرض، كأػؾ ا١٣ػؿة ٦ػ٨ ٱٮقػٙ.. زػ٥
 :ثٲ٨ ٱؽٱ٫

.. ٣ٞؽ ٔؿؼ ا٣ٕؿب ٰٚ ز٦ة٩٪ة ا٩ٛذةظة !ٱجؽك أ٩ٟ صة٢٬ ثة٣ذةرٱغ ٱة ٚذٯ -
٤ٔػػٯ ا٣ٕؽٱػػؽ ٦ػػ٨ ا٣سٞةٚػػةت، كدػػٮٚؿ ٣ػػٰ كٝذ٭ػػة ٦ػػة ٹ ٱذػػٮٚؿ ٣ػػٟ اٳف ٦ػػ٨ 
ا٣ؿٱةًػػػػةت.. ٣ٞػػػػؽ ٣ٕجػػػػخ ثة٣ىػػػػٮ٣ضةف، كقػػػػةثٞخ ثػػػػة٣ؼٲٮؿ، ك٦ةرقػػػػخ 

د ا٣كػػػػػجةظح، ك٣ٕجػػػػػخ ا٣نػػػػػُؿ٩ش، كوػػػػػةرٔخ ا٣ػػػػػؿكـ كا٣ٛػػػػػؿس كا٣٭٪ػػػػػٮ
 .... كٹ أ٨ّ أف ٠ؿدٟ ٬ؾق قذ٤٘ج٪ٰ!ك٬ـ٦ذ٭٥

 :ٝ٭٫ٞ ٱٮقٙ ًةظ١ة.. كٝةؿ
ٱػػػة ٦ذ٪جػػػٰ.. إف ثؿأذػػػٟ ٚػػػٰ ا٣ؿٱةًػػػةت ا٣ذػػػٰ ذ٠ؿد٭ػػػة ٹ ٱ٧٪عػػػٟ ظػػػٜ  -

٠ػػؿة ا٣ٞػػؽـ،  ا٩ذٞػػةد رٱةًػػح ٣ػػ٥ د٧ةرقػػ٭ة ٝػػٍ.. ١٤ٚػػٰ د٪ػػذٞه ٦ػػ٨ مػػأف
٤ٔٲٟ أف دجؿع ٚٲ٭ة أكٹز ث٭ؾق ا٣ُؿٱٞح ٍٚٞ ق٪ٞج٢ ٦٪ٟ اٹ٩ذٞةد.. أ٦ػة 

٧٦ػػة ٹ دضؿثػػح ٣ػػٟ ٚٲػػ٫، ٚػػؾ٣ٟ أمػػج٫ ثٞػػٍ ٱذٕٛػػٙ ٔػػ٨ أ٠ػػ٢  أف د٪ػػذٞه
 .. ! ق١٧ح ٹ ٱكذُٲٓ ٩ٲ٤٭ة

كثٲ٪٧ػػػة ٠٪ػػػخ ٦٪٭١٧ػػػة ٚػػػٰ اقػػػذٲٕةب ا٣ذنػػػجٲ٫ ا٣ػػػؾم أمػػػةر إ٣ٲػػػ٫ ٱٮقػػػٙ.. د٤١ػػػ٥ 
 :ا٧٣ذ٪جٰ ٝةاٺ

 ؟ٚ٭٧خ ٤ٔٲٟ.. ٨١٣ ٠ٲٙ ا٣كجٲ٢ إ٣ٯ أف دٞج٢ ا٩ذٞةدم -
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٦ٯ.. كظٲ٨ ٚذؿاصٓ ٱٮقٙ ػُٮدٲ٨ إ٣ٯ ا٣ٮراء، كاقذؽار ٦ذٮص٭ة إ٣ٯ ا٧٣ؿ
 :كٝٙ ثٲ٨ ا٣ٞةا٧ٲ٨، اثذك٥ كٝةؿ ٦ذعؽٱة

إف اقػػذُٕخ أف دكػػض٢ ٤ٔػػٰ ٬ػػؽٚةز ٚكأًػػٓ ٣ؿأٱػػٟ أذجػػةرا.. ٬ػػؾا إف  -
 .. !اقذُٕخ ا٣ذىٮٱت ٩عٮ ا٧٣ؿ٦ٯ

اٵػٲػؿ رٚػٓ ٦ػ٨  ز٥ ٠ذ٥ ًع١ذ٫ ك٬ٮ ٱ٪ْؿ إ٣ٯ ا٧٣ذ٪جػٰ ثةقػذؼٛةؼ.. ١٣ػ٨
كًػػٓ ظػؽة ا٣ذعػػؽم، كاثذٕػػؽ ٔػػ٨ ا٧٣ؿ٦ػٯ إ٣ػػٯ أف كوػػ٢ إ٣ػػٯ كقػٍ ا٤٧٣ٕػػت، زػػ٥ 

 :ا١٣ؿة ٤ٔٯ ػٍ ا٧٣٪ذىٙ.. كوةح ٝةاٺ
 ..!قٮؼ أقض٤٭ة ٨٦ ٬٪ة -

ٚٞ٭ٞػػ٫ ٱٮقػػٙ ٦ػػ٨ ٚػػؿط اقػػذؼٛة٫ٚ ثؼىػػ٫٧، كثػػؽا ا٧٣ذ٪جػػٰ ٦ؤ٦٪ػػة ث٪ٛكػػ٫ 
ك٬ػػٮ ٱٞػػٙ ٤ٔػػٯ ثٕػػؽ ػُػػٮات ٤ٝٲ٤ػػح ٦ػػ٨ ا١٣ػػؿة.. زػػ٥ اثذٕػػؽت ٔػػ٨ ا٤٧٣ٕػػت ١٣ػػٰ 
أظىػػ٢ ٤ٔػػٯ رؤٱػػح مػػة٤٦ح ٧٣ػػة ٱضػػؿم أ٦ػػة٦ٰ، كمػػؿٔخ ٚػػٰ ٝػػؿاءة ٠ػػ٢ ظؿ٠ػػح 

٦ذع٧كة ٧٣ٕؿٚح ا٣٪ذٲضح ا٣ذٰ قٲ٪ذ٭ٰ ث٭ة ا٣ؿ٬ػةف.. ٹ أ١٩ػؿ  دىؽر ٨ٔ ا٣ُؿٚٲ٨
أ٩٪ٰ رمعخ ٱٮقٙ ٚػةاـا ٚػٰ ثػةدئ اٵ٦ػؿ، ١٣ػ٨ ظؿ٠ػح ا٧٣ذ٪جػٰ اٵػٲػؿة، أثة٩ػخ 
ٔػ٨ زٞذػػ٫ ا١٣جٲػػؿة ث٪ٛكػػ٫ كأر٧ٗذ٪ػػٰ ٤ٔػٯ اٹٔذػػؿاؼ ث٪ؽٱذػػ٫، ٧٠ػػة اقػػذُةٔخ أف 
 دعٮؿ اقذ٭ـاء ٱٮقٙ إ٣ٯ دٮدؿ دض٤ٯ ٰٚ دؿٝج٫ كاظذٲة٫َ ر٥ٗ ثٕؽ ا٧٣كػةٚح

٣عْػةت ظذػٯ ر٠ػي ا٧٣ذ٪جػٰ ٩عػٮ ا١٣ػؿة، ك٦ػةؿ  ٬ػٰ إٹ ثٲ٪ػ٫ كثػٲ٨ ا١٣ػؿة.. ك٦ػة
٤ٔػػٯ صؾٔػػ٫ ٦ؿد١ػػـا ٤ٔػػػٯ رص٤ػػ٫ ا٣ٲ٧٪ػػٯ، زػػ٥ ٝػػػؾٚ٭ة ثٞػػٮة ٦٪ٕذ٪ػػٰ ٦ػػ٨ دٕٞػػػت 
٦كةر٬ة، ٣ذػؿد٥ُ ثة٣ٞػةا٥ ٦٪ٛضػؿة، كدكػٍٞ داػػ٢ ا٧٣ؿ٦ػٯ ص٤ػؽا ٧٦ـٝػة دكف أف 

 .. دؿدؽ ٨ٔ اٵرض

٠ؿدػػػ٫ ا٣ذػػػٰ ٣ْٛػػػخ  ٣ػػػ٥ ٱذ٧٤٧ػػػ٢ ٱٮقػػػٙ ٦ػػػ٨ ١٦ة٩ػػػ٫، كا٠ذٛػػػٯ ثػػػة٣٪ْؿ إ٣ػػػٯ
أظنػػةء٬ة ٦٪ؽ٬نػػة.. ٚٲ٧ػػة ثػػؽأت ًػػع١ةدٰ دذػػٮا٣ٯ كدذٕػػة٣ٯ ثة٣ذػػؽرثش كأ٩ػػة أرل 
ا٧٣ذ٪جػػٰ ٱذٮصػػ٫ ٩عػػٮ ٠ٲكػػ٫ كٱع٤٧ػػ٫ ث٭ػػؽكء كدػػؤدة ٦٘ػػةدرا.. ٝجػػ٢ أف ٱذٮٝػػٙ، 

 :كأدٮٝٙ ٨ٔ ا٣ٌعٟ ظٲ٨ اقذؽار ككص٫ أ٩ْةرق إ٣ٲ٪ة ك٬ٮ ٱٞٮؿ
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 إذا أذةد ا٣ٛذٯ ػٮض ا٧٣٪ةٱة   -
 !ٚأٱكؿ ٦ة ٱ٧ؿ ث٫ ا٣ٮظٮؿ

 :ز٥ اثذك٥.. كػؿج ٨٦ ا٤٧٣ٕت ك٬ٮ ٱؼةَت ٱٮقٙ دكف أف ٱ٤ذٛخ إ٣ٲ٫
 .. !ٹ د٤ٜٞ ثنأف ا١٣ؿة، قٮؼ أٔٮًٟ ثؼٲؿ ٦٪٭ة -

٣ٲذىػػ٪ٓ ٱٮقػػٙ اٹثذكػػةـ ك٬ػػٮ ٱٛػػؿؾ ٝٛػػةق ٦عؿصػػة، كٱع٧ػػ٢ ٠ؿدػػ٫ ا٧٧٣ـٝػػح 
 :٦ٞجٺ ٩عٮم ك٬ٮ ٱٞٮؿ

.. ٣ٞػػؽ ا٩ٛضػػؿت ا١٣ػػؿة ٝجػػ٢ أف دػػؽػ٢ ا٣نػػجةؾ، أ٣ػػٲف !إ٩ػػ٫ ٣ػػٲف ٬ػػؽٚة -
 ٠ؾ٣ٟ؟

جػػػ٫، كا٠ذٛٲػػػخ ثةثذكػػػة٦ح دنػػػٜٛ ٤ٔػػػٯ ٗػػػؿكرق ا٧٣كػػػعٮؽز ٣ٲكذؿقػػػ٢ ٣ػػػ٥ أص
 :ا٣عؽٱر ثةظسة ٨ٔ أٔؾار دؼٛٙ ٨٦ إظكةق٫ ثة٣٭ـٱ٧ح

٣ٞػػؽ ٩كػػٲخ أف ا٧٣ذ٪جػػٰ ٩ىػػٙ ص٪ػػٰ، ك٣ٕػػ٢ ذ٣ػػٟ ٦ػػة صٕػػ٢ قػػة٫ٝ ٝٮٱػػح  -
٧٠ؽٚٓ!.. ٣ٮ ا٦ذ٤ٟ ٢٠ ٹٔت قةٝٲ٨ ثذ٤ٟ ا٣ٞٮة ٹ٩ٛضؿت ٢٠ ا١٣ػؿات! 

رقػػح ٬ػػؾق ا٤٣ٕجػػح ٦٪ػػؾ ك٧٣ػػة د٧ػػخ ا٧٣جةرٱػػةت! ك٣ذٮٝػػٙ ا٣٪ػػةس ٔػػ٨ ٧٦ة
 ..ز٨٦! إف أ٦سةؿ ا٧٣ذ٪جٰ ٹ ٱى٤عٮف ١٣ؿة ا٣ٞؽـ

اقػػػذ٧ؿرت ٚػػػٰ دضة٤٬ػػػ٫، كاقػػػذ٧ؿ ٚػػػٰ دجؿٱػػػؿ ػكػػػةرد٫ َػػػٮاؿ َؿٱٞ٪ػػػة إ٣ػػػٯ 
ا٣جٲػػخ.. كٔ٪ػػؽ٦ة أدرؾ ٧٠ػػة ٱػػؽرؾ ا٣ؼةقػػؿكف أف ا٣ذجؿٱػػؿات ٹ دؼٛػػٙ ٦ػػ٨ ظؿٝػػح 

ٛٲػٙ ا٣٭ـٱ٧حز ٠ٙ ٨ٔ ا١٣ٺـ كر٦ٯ ثأمٺء ٠ؿد٫ ثٕٲؽا.. ظٲ٪٭ة ثةدرت إ٣ػٯ ا٣ذؼ
 :ٔ٪٫، كًؿثخ ٤ٔٯ ٠ذ٫ٛ ٦ذٕةَٛة

.. إ٩٭ػػة ٦ضػػػؿد ػكػػةرة وػػ٘ٲؿة ٚػػػٺ !٤ٕ٣ػػٟ ٩ػػةدـ ٤ٔػػٯ دعػػػؽٱٟ ٧٤٣ذ٪جػػٰ -
 ..دن٢٘ ثة٣ٟ ث٭ة

 :ٚأصةث٪ٰ ٝةاٺ
 !..ٹ ٱة أظ٧ؽ.. ٣كخ ٩ةد٦ة، كإ٧٩ة دؾ٠ؿت ٦ٞٮ٣ح ٣ضؽم -
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 ك٦ة ٬ٰ؟ -
ٔ٪ػػؽ ا٣٭ـٱ٧ػػح ٹ دٞجػػ٢ ا٣ذجؿٱػػؿات ٦ػػ٨ ٩ٛكػػٟ، كٹ د٪ؼػػؽع ثذٕػػةَٙ ٦ػػ٨ " -

ٚػػٺ ٠ؿا٦ػػح ٣ػػٟ ثػػؽكف زػػأر كٹ ظٲػػةة ٣ػػٟ  !٣ػػٯ ا٣سػػأر.. ثػػ٢ قػػةرع إ!ظٮ٣ػػٟ
 " !ثؽكف ٠ؿا٦ح

*** 
ك٧ٔٺ ث٧ٞٮ٣ح صؽق، ٝؿر ٱٮقٙ اٹ٩ذٞةـ ٨٦ ا٧٣ذ٪جٰ.. ٤ٕٚٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ ٠ٮف 
٬ـٱ٧ذ٫ ظؽزة ثكٲٍ ٹ ٱؤث٫ ٣ػ٫ ٔػةدة، إٹ أ٩ػ٫ ظػـ ٚػٰ ٩ٛكػ٫، كمػٕؿ ثػأف ٠ؿا٦ذػ٫ 

ا١٣ػػؿة ٝػؽ د٧ـٝػػخ ٧٠ػػة د٧ـٝػخ ٠ؿدػػ٫.. ٣ػػ٥ ٱكذكػٖ أف ٱ٭ػػــ أ٦ػػةـ مػؼه ٱٞػػؾؼ 
ٵكؿ ٦ؿة، ك٥٣ ٱذٞج٢ أف ٱض٫ٕ٧ ا٧٣ذ٪جٰ ٤ٔٯ ػكةردٲ٨، ك٬ٮ ا٣ؾم أٚ٪ٯ قػ٪ٲ٪ة 
َٮٱ٤ػػػح ٚػػػٰ ٧٦ةرقػػػح ا٤٣ٕجػػػح.. ٣ػػػؾ٣ٟ ٝػػػؿر أف ٱػػػؿد ا٣ىػػػةع وػػػةٔٲ٨، كأف ٱػػػؾٱٜ 

  ..ا٧٣ذ٪جٰ ًٕٙ ٦ة ذا٫ٝ ٦٪٫
ٰٚ ثةدئ اٵ٦ؿ، ١ٚؿ ٚػٰ دٔػٮة ا٧٣ذ٪جػٰ إ٣ػٯ ٩ػـاؿ زػأرم.. ١٣٪ػ٫، كثٕػؽ د١ٛٲػؿ 

ـ ٣ػػ٨ ٱنػػٰٛ ٤ٗٲ٤ػػ٫، ٤ٔػػٯ ا٧٣ذ٪جػػٰ ٚػػٰ ٦جػػةراة ٠ػػؿة ا٣ٞػػؽَٮٱػػ٢ز رأل أف اٹ٩ذىػػةر 
كأف ٔؽا٣ح ا٣ٞىةص دٛؿض ٤ٔٲ٫ أف ٱ٭ــ ا٧٣ذ٪جٰ ٰٚ أ٠سؿ مٰء ٱجؿع ٚٲ٫، أٹ 
ك٬ػٮ ا٣نػػٕؿ.. ثٲػؽ أف ٱٮقػػٙ ٣ػ٥ ٱ١ػػ٨ مػػةٔؿا، كٹ ٤ٔػ٥ ٣ػػ٫ ثٞٮأػؽ ا٣نػػٕؿ كٚ٪ػػٮف 
وػػػػ٪ةٔذ٫، ٌٚػػػػٺ ٔػػػػ٨ ٠ػػػػٮف ا٧٣ذ٪جػػػػٰ كاظػػػػؽا ٦ػػػػ٨ أا٧ػػػػح ا٣نػػػػٕؿ ا٣ػػػػؾٱ٨ دىػػػػٕت 

 ذعٲ٢ ا٣ذٛٮؽ ٤ٔٲ٭٥..٦ضةراد٭٥، كٱك

ك٧٦ػػة ٹ مػػٟ ٚٲػػ٫، أف ٱٮقػػٙ ٠ػػةف ٦ػػؽر٠ة ٣٭ػػؾق ا٣عٞٲٞػػح ا٧٣ؤ٧٣ػػح، ػىٮوػػة 
كأ٩ػػ٫ أ٦ٌػػٯ ٔنػػٲح ٱٮ٦٭ػػة ٚػػٰ اٹقػػذ٤ٞةء ٤ٔػػٯ ٠٪جػػةت ا٣ج٭ػػٮ ٧٘٦ٮ٦ػػة ٦٭٧ٮ٦ػػة، 
ٱٌػػؿب ا٣عػػةاٍ ث١ؿدػػ٫ ا٣ىػػ٘ٲؿة ا٣٪ُةَػػح، ٣ذؿدػػؽ ٚػػٰ ٱػػؽق كٱٌػػؿب ث٭ػػة ا٣عػػةاٍ 

 :٫ ٚضأة كٱكأ٣٪٨٦ٰ صؽٱؽ.. ٝج٢ أف ٱذٮٝٙ ٨ٔ ذ٣ٟ، كٱٞٮـ ٨٦ ١٦ة٩
 !٥٠ ٩كجح ٩ضةظٰ ٰٚ ا٣ٛٮز ٤ٔٯ ا٧٣ذ٪جٰ ٰٚ ٦جةراة مٕؿٱح؟ -
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ٚذٮٝٛػػخ ٔػػ٨ دٞنػػٲؿ ٦ػػٮزة ٠ة٩ػػخ ثٲػػؽم، ك٩ْػػؿت إ٣ٲػػ٫ ٦ذٕضجػػة ٦ػػ٨ قػػٕح 
ذٞنػػٲؿ كأصجذػػ٫ ثٕػػؽ أف ا٣ػٲة٣ػػ٫ ا٣ذػػٰ دٕٚذػػ٫ إ٣ػػٯ َػػؿح قػػؤاؿ ٠٭ػػؾا، زػػ٥ دةثٕػػخ 

 :اقذعٲٲخ ٨٦ اٷٔؿاض ٨ٔ إصةثذ٫
 !..٩كجح ٩ضةظٟ، كاظؽ ٰٚ ا٤٧٣ٲةر -

 :ثذك٥، كثؿٝخ ٔٲ٪ةق.. ز٥ ٝةؿٚة
 !٬ؾا ٱٕ٪ٰ أف ٬٪ةؾ ثىٲىة ٨٦ اٵ٢٦ -

 :ز٥ د٧ؽدت اثذكة٦ذ٫، كازداد ثؿٱٜ ٔٲ٪ٲ٫ ك٬ٮ ٱؿدؼ ٝةاٺ
 ..ظ٧ؽأ١٣٪٪ٰ قأ٬ـ٫٦ ثُؿٱٞح أػؿل ٱة  -
 !٠ٲٙ؟ -
قٮؼ أ٩ذٞؽ مٕؿق، كقٮؼ أّ٭ػؿ ٔٲٮثػ٫.. ٬ػؾا أقػ٭٢ ث١سٲػؿ ٦ػ٨ ٩ْػ٥  -

 .. !ا٣نٕؿ
 ..٤٣٪ٞؽ مؿكط ٹ دذٮٚؿ ٚٲٟ ٱة ٱٮقٙ -
٥٤ٔ ذ٣ٟ ٱة أظ٧ؽ.. ١٣٪٪ٰ قأقذٕٲ٨ ث٧ة وػ٪٫ٛ ا٣٪ٞػةد اٳػػؿكف ظػٮؿ أ -

 ..٦كةكئ مٕؿق، كقٮؼ أكاص٭٫ ث٭ة
 !قذٌؿب ٔىةٚٲؿق ثأظضةر ٗٲؿؾ -
 ... !٥ٕ٩.. قأ٬ـ٫٦ مؿ ٬ـٱ٧ح، كدكف ٔ٪ةء  -

٣ػػ٥ ٱكػػذ٘ؿؽ ٱٮقػػٙ ا١٣سٲػػؿ ٦ػػ٨ ا٣ٮٝػػخ ٚػػٰ ا٣جعػػر ٔػػ٨ ًػػة٣ذ٫.. ٣ٞػػؽ ٠ة٩ػػخ 
١٣ٰ ٱؽكف ٤ٔٯ ٦ؾ٠ؿد٫ ا٣ٕؽٱؽ  قةٔح كاظؽة ٨٦ ا٣ذىٛط ٤ٔٯ اٷ٩ذؿ٩خ، ٠ةٚٲح

٨٦ اٹ٩ذٞةدات ا٣ذٰ كص٭خ ٧٤٣ذ٪جٰ ٰٚ مؼى٫ كٰٚ مٕؿق ٦ٕػة.. ١٣٪ػ٫ ٦ػة ٠ػةف 
٣ٲ٪ضط ٰٚ ا٣ٕسٮر ٤ٔٯ ث٘ٲذ٫ ٣ٮٹ إرمةدات ا٧٣٭ؽم ا٣ؾم ٠ةف ٱؽ٣ػ٫ ٤ٔػٯ ٦ٮاٝػٓ 
ا٣جعر، كٱؿمؽق إ٣ػٯ ٦ػة ٱذٮصػت أػػؾق ٦٪٭ػة ك٦ػة ٱكذعكػ٨ دؿ٠ػ٫، ٦ٕذ٧ػؽا ٚػٰ 

 ٤ٔٲ٭ة قةثٞة..ذ٣ٟ ٤ٔٯ ا٣ؽراقةت ا٣ذٰ ا٤َٓ 
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ثٲػػؽ أف ا٧٣٭ػػؽم ٣ػػ٥ ٱ١ػػ٨ ٣ٲكػػةٔؽ ٱٮقػػٙ ٚػػٰ ثعسػػ٫ ظجػػة ٚٲػػ٫، ثػػ٢ رٗجػػح ٚػػٰ 
رؤٱح ا٧٣ذ٪جٰ ٰٚ ٦ٮٝٓ ا٧٣ذ٭٥، كٌٚٮٹ ٦٪٫ ٧٣ٕؿٚح ا١٣ٲٛٲػح ا٣ذػٰ قػٲؽاٚٓ ث٭ػة 
٬ؾا اٵػٲؿ ٨ٔ ٩ٛك٫.. ك٦ة أ٠ؽ ٣ٰ وعح د١٭٪ػٰ، ٬ػٮ ا٣ع٧ػةس ا١٣جٲػؿ ا٣ػؾم ثػؽا 

١٧٣ذػػت ٦ذٮقػػُة ٱٮقػػٙ ٤ٔػػٯ ٝكػػ٧ةد٫ ٚػػٰ ٗؿٚػػح ا١٧٣ذجػػح، ظػػٲ٨ كٝػػٙ ٔ٪ػػؽ ا
كا٧٣ذ٪جػػٰ ٠ع١ػػ٥ ثٲ٪٭٧ػػة.. ٚػػٰ د٤ػػٟ ا٤٣عْػػح، ٠ػػةف ا٧٣ذ٪جػػٰ ٦كػػذ٘ؿٝة ٚػػٰ ٝػػؿاءة 

 :ا٣ضؿٱؽة، ٗٲؿ آث٫ ٣ٮصٮد٧٬ة.. إ٣ٯ أف د٪ع٪ط ٱٮقٙ ٝةاٺ
 !٬ٺ أُٔٲذ٪ٰ ا٤ٞ٣ٲ٢ ٨٦ كٝذٟ ٱة قٲؽ ٦ذ٪جٰ؟ -

٣ػػػػٲؼٛي ا٧٣ذ٪جػػػػٰ ا٣ضؿٱػػػػؽة ٔػػػػ٨ ٦كػػػػذٮل ٔٲ٪ٲػػػػ٫ را٦ٞػػػػة ٱٮقػػػػٙ ث٪ْػػػػؿة 
 :٤ٔٯ ٗٲؿ ٔةدد٫، كٱضٲت ٝةاٺ ٝج٢ أف ٱجذك٥ اقذٛكةر..

 ..٦ة ٨٦ ٦ن٤١ح.. ٣ٟ ذ٣ٟ -

اثذك٥ ٱٮقٙ كا١٧٣ؿ ٱْ٭ؿ ٨٦ ًٲٜ ٔٲ٪ٲ٫، ز٥ د٥٤١ ث٤جةٝح دكف أف ٱٛىط 
 :٨ٔ ٩ٮاٱةق ا٣عٞٲٞٲح

قػػٲؽم ٣ٞػػؽ ٝػػؿأت ا١٣سٲػػؿ ٦ػػ٨ أمػػٕةرؾ.. ك٧٦ػػة ٹ مػػٟ ٚٲػػ٫ أ٩٭ػػة ظْٲػػخ  -
ك٦ة دػـاؿ دعْػٯ ثإٔضػةب ا١٣سٲػؿٱ٨ إ٣ػٯ ٱٮ٦٪ػة ٬ػؾا، إٹ أف ٣ػٰ ا٣ٕؽٱػؽ 

 .. !٨٦ ا٧٣ٺظْةت كا٧٣ؤاػؾات

ٚػػأ٣ٞٯ ا٧٣ذ٪جػػٰ ث٪ْػػؿة ػةَٛػػح ٤ٔػػٯ ا٧٣ػػؾ٠ؿة ا٣ذػػٰ ٱع٤٧٭ػػة ٱٮقػػٙ، ككًػػٓ 
ا٣ىعٲٛح ٨٦ ٱؽق، ز٥ ٔؽؿ ٦ػ٨ ص٤كػذ٫ ٦ذ١بػة ٤ٔػٯ مػ٫ٞ اٵٱكػؿ.. ٣ٲػؿد ثىػٮت 

 :٬ةدئ ا٣٪جؿات
 .. !د٢ٌٛ.. ٬ةت ٦ة ٔ٪ؽؾ -

ٚذ٭٤ػػ٢ كصػػ٫ ٱٮقػػٙ ظػػٲ٨ أذٞػػؽ أف ا٧٣ذ٪جػػٰ ٝػػؽ كٝػػٓ أػٲػػؿا ٚػػٰ مػػؿا٫٠، 
٩ذٞةد.. ز٥ د٪ع٪ط ٦ػؿة ٹ٤ٞت وٛعةت ٦ؾ٠ؿد٫ ٦ذ٤٭ٛة ٷَٺؽ ق٭ةـ اك٦ٌٯ ٱ

أػؿل، كُٝت ظةصجٲ٫ ٦ذْة٬ؿا ثة٣عــ كا٣سجةت.. ٝج٢ أف ٱُؿح قؤا٫٣ اٵكؿ 
 :ٝةاٺ
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قٲؽم، أ٩ػخ مػةٔؿ ٦ػذ٭٥ ثة٣كػؿٝح ٧٦ػ٨ قػجٟٞ ٦ػ٨ ا٣نػٕؿاءز ٱٞػٮؿ  -
ا٣٪ٞةد أ٩ٟ قؿٝخ ا٧٣ٕة٩ٰ ٨٦ أ٠سؿ ٨٦ زٺزٲ٨ مةٔؿا ككّٛذ٭ة ٚػٰ 

قػػػأد٤ٮ ٤ٔٲػػػٟ اٳف ٧٩ةذصػػػة ٦ػػػ٨ اٵثٲػػػةت ا٣ذػػػٰ قػػػػ٤ؼخ أمػػػٕةرؾ، ك
 ..٦ٕة٩ٲ٭ة

 :٣ٲٞة٫َٕ ا٧٣ذ٪جٰ ًةظ١ة.. كٱٞٮؿ
ٱجػؽك أ٩ػٟ دض٭ػػ٢ ثػأف ا٣كػؿٝح ّػػة٬ؿة ٣ػ٥ ٱؼػ٢ ٦٪٭ػػة مػةٔؿ ٝػػؽٱ٥ أك  -

.. كٱجؽك أ٩ٟ ٹ د٤ٕػ٥ ثػأف ٬٪ػةؾ ٦ٕػةف ٗٲػؿ ٝةث٤ػح ٣ٺظذ١ػةر،  !٦عؽث
قػػؿٝح كٹ دىػػط ٣نػػةٔؿ دكف آػػػؿ.. ١٣ػػ٨، ٤ٚػػذ٥٤ٕ، أف ا٣كػػؿٝح ٹ دٕػػؽ 

إٹ إذا أػؾ ا٣نػةٔؿ ا٧٣ٕ٪ػٯ ا٣جػؽٱٓ ٦ػ٨ ٗٲػؿق، ككّٛػ٫ دكف د٘ٲٲػؿ أك 
دٕػػؽٱ٢.. أ٦ػػة أ٩ػػة، كإف اٝذجكػػخ ٧٦ػػ٨ قػػجٞ٪ٰ ثٕػػي ا٧٣ٕػػة٩ٰ، ٚػػأ٩٪ٰ 
ظكػػ٪ذ٭ة ثجؿأػػح وػػ٪ةٔذٰ، كروػػٲذ٭ة ثٞػػٮة ث٪ػػةاٰ، ككمػػٲذ٭ة ثض٧ٲػػ٢ 
٣ْٛػػٰ، ٚىػػةرت ٚػػػٰ ظ٤ػػح أٌٚػػػ٢ ٦ػػ٨ ا٣ذػػٰ ٠ة٩ػػػخ ٤ٔٲ٭ػػة، كد٤ٕٞػػػخ 

ٝٲ٢ ٝج٤٭ة.. ك٤ٔٲ٫، ٚإف ٦ة٧ٝػخ ثػ٫  ٤ٝٮب ا٣٪ةس ث٭ة ظذٯ ٩كٲخ ٦ة
 ..ٹ ٱك٧ٯ قؿٝح ٧٤٣ٕة٩ٰ، ث٢ دُٮٱؿا ٣٭ة

د٘ٲؿ كص٫ ٱٮقٙ ٨٦ اٹ٩جكةط إ٣ٯ اٹ٩ٞجةض، كػؿس ٣كة٫٩ ظٲ٨ أٔضـق 
ا٣ض٭٢ ثٌٞةٱة ا٣نٕؿ ٨ٔ ا٣ؿد ٤ٔٯ ا٧٣ذ٪جٰ.. ز٥ راح ٱعؽؽ إ٣ػٯ ا٧٣٭ػؽم َة٣جػة 

٨ ػػٺؿ اثذكػة٦ذ٫ ٦٪٫ ا٣ٕٮف.. إٹ أف اٵػٲؿ ٥٣ ٱكذُٓ إٚةدد٫ ثنٰء، كثػؽا ٦ػ
أٝػػؿب ٧٣ٮاٚٞػػح ا٧٣ذ٪جػػٰ ٦ػػ٨ ٦ٕةرًػػذ٫ز ٣ٲٌػػُؿ ٱٮقػػٙ إ٣ػػٯ اٹٝذ٪ػػةع ثضػػٮاب 

 :ا٧٣ذ٪جٰ ر٧ٗة ٔ٪٫، كٱ٧ؿ إ٣ٯ ا٣كؤاؿ ا٣سة٩ٰ ٝةاٺ
كٝؽ كو٢ ثٟ ا٧٣ؽح أظٲة٩ة إ٣ػٯ  !أ٩خ مةٔؿ ٦ذؾ٢٣ ٱجة٣ٖ ٰٚ ا٧٣ؽح -

.. ٧٠ػػة ٱٕذجػػؿؾ !د٪ـٱػػ٫ ا٧٧٣ػػؽكح ثىػػٛةت كػىػػةاه ٹ دضػػٮز ٤٣جنػػؿ
 ؟اٹد٭ة٦ةت٦ذكٮٹ.. ٧ٚة ردؾ ٤ٔٯ ٬ؾق ا١٣سٲؿكف مةٔؿا 

 :دجك٥ ا٧٣ذ٪جٰ.. كأصةب ك٬ٮ ٱن٧ؿ أ٧٠ةـ ٧ٝٲى٫
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٣ػػٮ د٧ٕ٪ػػخ ٚػػٰ ٝىػػةاؽمز ٣ٺظْػػخ أ٩٪ػػٰ ٹ أدػػؾ٢٣ ٧٧٤٣ػػؽكح، كإ٧٩ػػة  -
أد٘٪ٯ ث٪ٛكٰ أكٹ ٦ٞةق٧ة إٱةق ٝىٲؽدٰ، كصةٔٺ ٦٪ػ٫ ٩ػؽا ٣ػٰ.. أ٦ػة 
ثؼىٮص ا٤٘٣ٮ ٰٚ ا٧٣ؽح، ٚ٭ٮ ٦ذٕةرؼ ٤ٔٲ٫ ثٲ٨ ا٣نػٕؿاء، كك٣ٲػؽ 

٪ةٚف ثٲ٪٭٥، كٹ ٱؿاد ٦٪ػ٫ دأ٣ٲػ٫ ا٧٧٣ػؽكح كد٪ـٱ٭ػ٫ ثٞػؽر ٦ػة ٱػؿاد ا٣ذ
٦٪٫ إم٭ةر ا٧٧٣ؽكح، كذٱٮع وٲذ٫ ثٲ٨ ا٣٪ةس.. كٹ ٱؼٛٯ ٤ٔٲٟ أف 
كقةا٢ اٷٔٺـ ا٣ذٰ د٧ذ١٤ٮ٩٭ة ا٣ٲػٮـ، ٣ػ٥ د١ػ٨ ٦ذػٮٚؿة ٚػٰ ٔىػؿ٩ةز 
٣ؾ٣ٟ ٠٪ة ٩ع٨ اٵدثػةء كقػٲ٤ح اٷٔػٺـ ٚػٰ ز٦ة٩٪ػة كأدادػ٫ ا٣ٮظٲػؽة.. 

ٱعٰ دضةرة، ٹ دكػٮٹ.. ٚة٧٣ذكػٮؿ ٹ ٱٞػؽـ مػٲبة ك٬ؾا ٦ة ٱض٢ٕ ٦ؽ
ٰٚ ا٧٣ٞةث٢، أ٦ة أ٩ة، ٤ٚٞػؽ ػ٤ػؽت أقػ٧ةء ا٣ػؾٱ٨ ٦ػؽظذ٭٥ أثػؽ ا٣ػؽ٬ؿ، 

 ..ك٦ة ٦٪عذ٭٥ إٱةق ٹ ٱٞةرف أثؽا ث٧ة دٕٚٮق ز٧٪ة ٣ؾ٣ٟ
ٔضـ ٱٮقٙ ٨ٔ ا٣ؿد ٦ؿة أػػؿل، كدٕػة٥ّ اٹظكػةس ثػة٣ٕضـ ٚػٰ دكاػ٤ػ٫ 

ة أ٩ػة، ٕٚضجػخ ٦ػ٨ ٝػؽرة ا٧٣ذ٪جػٰ ظٲ٨ ٣ــ ا٣ى٧خ ٧٣ة ٱـٱؽ ٨ٔ ا٣ؽٝٲٞذٲ٨.. أ٦
٤ٔػػػٯ اٷٝ٪ػػػةع، كوػػػػؿت ٦ذأ٠ػػػؽا ٦ػػػػ٨ أف اٹ٩ذٞػػػةـ ا٣ػػػؾم ٱ٧ُػػػػط إ٣ٲػػػ٫ ٱٮقػػػػٙ، 
قػػٲذعٮؿ ثػػٺ مػػٟ إ٣ػػٯ ٬ـٱ٧ػػح زة٩ٲػػحز ٚنػػؿٔخ أًػػعٟ ٚػػٰ ٩ٛكػػٰ ٦ػػ٨ قػػٮء 

٩ٛكػػػ٫.. إ٣ػػػٯ أف َػػػؿح ثػػػ٫ ت أ٩ْػػػؿ إ٣ٲػػػ٫ ٦نػػػٛٞة ٤ٔٲػػػ٫ ٧٦ػػػة كرط ؾظْػػػ٫، كأػػػػ
 :٦كأ٣ذ٫ ا٣سة٣سح

مةٔؿ مؽٱؽ ا٣٘ؿكر، دٕػة٩ٰ ٦ػ٨ ٱذٜٛ ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ ا٣جةظسٲ٨ ٤ٔٯ أ٩ٟ  -
ص٪ٮف ا٧ْٕ٣ح ا٧٣ٞذؿف ثةظذٞػةر ا٣٪ػةس كازدراا٭ػ٥، ك٬ػؾق ثٕػي ٦ػ٨ 
أثٲةدػػٟ ا٣ذػػٰ دنػػ٭ؽ ٤ٔػػٯ وػػعح ذ٣ػػٟ.. " قػػٲ٥٤ٕ ا٣ض٧ػػٓ ٧٦ػػ٨ ًػػ٥ 
٦ض٤ك٪ة.. ثأ٩٪ٰ ػٲؿ ٦ػ٨ دكػٕٯ ثػ٫ ٝػؽـ"ز "أ٦ػٍ ٔ٪ػٟ دنػجٲ٭ٰ ث٧ػة 
ك٠أ٩ػػ٫.. ٧ٚػػة أظػػؽ ٚػػٮٰٝ ك٦ػػة أظػػؽ ٦س٤ػػٰ"ز " كإ٩ػػٰ ٧٣ػػ٨ ٝػػٮـ ٠ػػػأف 

ث٭ػػة أ٩ػػٙ أف دكػػ٨١ ا٤٣عػػ٥ كا٧ْٕ٣ػػة"ز " كد٬ػػؿ ٩ةقػػ٫ ٩ػػةس ٩ٛٮقػػ٭٥.. 
و٘ةر.. كإف ٠ة٩خ ٣٭٥ صسر ًؼةـ.. ك٦ػة أ٩ػة ٦ػ٪٭٥ ثػة٣ٕٲل ٚػٲ٭٥.. 

 ك٨١٣ ٦ٕؽف ا٣ؾ٬ت ا٣ؿٗةـ".. ٧ٚة ٝٮ٣ٟ؟
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 :ٚأصةب ا٧٣ذ٪جٰ
٦ػة ٱػػؿاق ا٣جػػةظسٮف كا٣٪ٞػةد ٗػػؿكرا، أراق أذػػـازا ث٪ٛكػٰ كإٱ٧ة٩ػػة ث٭ػػة..  -

ا٣ذػػٰ ٤ٝػػخ ٚٲ٭ػػة ٬ػػؾق ك٣ػػٮ أ٩ػػٟ ٧٤ٔػػخ ا٣كػػٲةؽ كٔةٱنػػخ ا٣ْػػؿكؼ 
اٵثٲػػػةتز ٣ٛ٭٧ػػػخ ا٧٣٘ػػػـل ٦٪٭ػػػة.. كقػػػأذ٠ؿ ٧٠سػػػةؿ ٤ٔػػػٯ ذ٣ػػػٟ، ٚذػػػؿة 
٦ٞة٦ٰ ٣ؽل قٲٙ ا٣ؽك٣ح ا٣ع٧ؽا٩ٰ ٰٚ ظ٤ت.. ٠٪ػخ ظٲ٪٭ػة ٦عةَػة 
ثة٣عكةد ا٣ؾٱ٨ ٹ ٱذؿددكف ٰٚ ٦ٌةٱٞذٰ كا٣عٍ ٨٦ ٝؽرمز ١ٚ٪ػخ 
٦ضجؿا ٤ٔٯ ا٣ؽٚةع ٨ٔ ٩ٛكٰ، كا٣ؿد ٤ٔٲ٭٥ ث٧ة ٱ٪ةقت ا٣ٮًٓ.. ٣ٞؽ 

ح ا٣نػػػٕؿ، كدٛٮٝػػػخ ٤ٔػػػٯ ثٞٲػػػح ا٣نػػػٕؿاء، كاٚذؼػػػؿت ا٦ذ١٤ػػخ ٦ٮ٬جػػػ
ثذٛػػٮٰٝ ٤ٔػػٲ٭٥.. أد٤ٕػػ٥ ٧٣ػػةذا؟.. ٵ٩٭ػػة ا٣عٞٲٞػػح.. ٣ٞػػؽ ٠٪ػػخ اٵٌٚػػ٢، 
ك٦ةز٣ػػخ، ك٠ػػةف ٦ػػ٨ ظٞػػٰ أف أٚذؼػػؿ ث٪ٛكػػٰ.. ثػػ٢ ٠ػػةف ٦ػػ٨ ا٣ٮاصػػت 
٤ٰٔ ذ٣ٟ.. ٵف اٷ٩كةف ا٣ؾم ٹ ٱٞػؽر ٦ٮا٬جػ٫ز دكػ٤ت ٦٪ػ٫ كدٌػٲٓ.. 

ذٞؿ أظؽا ٦ػ٨ ا٣ؼ٤ٲٞػح، ك٠ػ٢ كأ٦ة ٨ٔ اٹظذٞةر كاٹزدراء، ٚأ٩ة ٥٣ أظ
٦ػػة ٤ٕٚذػػ٫.. أ٩٪ػػٰ كًػػٕخ ٠ػػ٢ مػػؼه ٚػػٰ ا٧٣٪ـ٣ػػح ا٣ذػػٰ ٱكػػذعٞ٭ة.. 

 ..ا٣ٕـٱـ ٔـٱـ، كا٣كة٢ٚ قة٢ٚ
إزػػؿ ٬ػػؾا ا٣ضػػٮاب، اثذٕػػؽ ا٧٣٭ػػؽم ٔػػ٨ ا١٧٣ذػػت.. كص٤ػػف إ٣ػػٯ صػػٮارم ٤ٔػػٯ 
اٵرض ٦كذ٪ؽا إ٣ٯ ا٣ؿٚٮؼ ك٬ٮ ٱجذك٥ ٝ٭ؿا.. ٣ٞؽ أٱٞػ٨ ظٲ٪٭ػة أ٩ػ٫ ٔػةصـ ٔػ٨ 

قػػػذ٧ذةع ثة٧٣ٞةث٤ػػػح ظػػػٲ٨ دٕػػػؾر ٤ٔٲػػػ٫ أف ٱذىػػػٲؽ ٦كػػػةٔؽة ٱٮقػػػٙ، كٌٚػػػ٢ اٹ
أػُةء ا٧٣ذ٪جٰ كٱٛع٫٧، ٦س٧٤ة دٕؾر اٵ٦ػؿ ٤ٔػٯ ٱٮقػٙ ا٣ػؾم ٦ػةؿ كص٭ػ٫ إ٣ػٯ 

 :اٷوٛؿار، كٝؿر أف ٱ٪ذٞؽ مؼه ا٧٣ذ٪جٰ ثؽٹ ٨٦ مٕؿق ظٲ٨ ٝةؿ
٦ػػة ٹ أقػػذُٲٓ اقػػذٲٕةث٫ ٱػػة ٦ذ٪جػػٰ.. ٬ػػٰ كٝةظذػػٟ، كصؿأدػػٟ ٤ٔػػٯ  -

ادٔٲػخ ا٣٪جػٮة ٚػٰ وػجةؾ،  .. ٣ٞػؽ أكرد ا٧٣ؤرػػٮف أ٩ػٟ!ادٔةء ا٣٪جٮة
كدجٕػػػٟ ػ٤ػػػٜ ٠سٲػػػؿ ٦ػػػ٨ ا٣جػػػؽك، ٝجػػػ٢ أف ٱؼػػػؿج إ٣ٲػػػٟ أ٦ٲػػػؿ ظ٧ػػػه 

 ..كٱكض٪ٟ
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 :ز٥ اثذك٥ ٱٮقٙ ثؼجر ٰٚ كص٫ ا٧٣ذ٪جٰ.. كدةثٓ ٝةاٺ
زػػ٥ ٠ذجػػخ ٝىػػٲؽة دكػػذُٕٙ ٚٲ٭ػػة اٵ٦ٲػػؿ ٣ٲؼؿصػػٟ ٦ػػ٨ ا٣كػػض٨..  -

كٔ٪ػؽ٦ة ػؿصػخ، ّػ٢ ٣ٞػت ا٧٣ذ٪جػٰ ٣ىػٲٞة ثػٟ.. ك٬ػؾق اٵثٲػةت ٦ػػ٨ 
٤٪جػػٮة.. "٦ػػة ٦ٞػػة٦ٰ ثػػأرض ٩ؼ٤ػػح إٹ.. ٧٠ٞػػةـ مػػٕؿؾ دؤ٠ػػؽ ادٔةاػػٟ ٣

ا٧٣كٲط ثٲ٨ ا٣ٲ٭ػٮد.. أ٩ػة ٚػٰ أ٦ػح دػؽار٠٭ة هللا.. ٗؿٱػت ٠ىػة٣ط ٚػٰ 
ز٧ٮد".. كثةٷًةٚح إ٣ٯ ٬ؾا، ٱؿل ا٣٪ٞةد أف ا٣ٕةَٛح ا٣ؽٱ٪ٲح ٦٪ٕؽ٦ح 
ٰٚ مٕؿؾ، ٧٠ة أف ٝىةاؽؾ دع٢٧ ثٲ٨ أثٲةد٭ة ا٣ٕؽٱؽ ٦ػ٨ اٷمػةرات 

ٱ٧ػػػػةف، ك٤ٗجػػػػح ا٣ٕػػػػةدات ٤ٔػػػػٯ ك٬ػػػػ٨ ا٣ٕٞٲػػػػؽة، ك٤ٝػػػػح اٷ ؽؿا٣ذػػػػٰ دػػػػ
ا٣ضة٤٬ٲػػح ٤ٔػػٯ اٳداب اٷقػػٺ٦ٲح.. ٧ٚػػةذا دٞػػٮؿ ٚٲ٧ػػة أػػػؾق ا٣٪ٞػػةد 

 ٤ٔٲٟ؟
ًعٟ ا٧٣ذ٪جٰ ثٕؽ٦ة اثذك٥ َٲ٤ح ظؽٱر ٱٮقٙ.. كأصةب ك٬ٮ ٱ٪ٞؿ ثأوةث٫ٕ 

 :٤ٔٯ ا١٧٣ذت ٝةاٺ
٣ٞؽ ٝؿأت ثٌٕة ٧٦ة أكردق ا٧٣ؤرػٮف ٔ٪ٰ ٰٚ ٬ػؾق ا١٧٣ذجػح، كص٤ػ٫  -

ة ٦عػػي اٚذػػؿاء.. إ٩٭ػػة ٦ضػػؿد ٠ؾثػػح أػجػػةر ٠ةذثػػح.. إف ادٔػػةاٰ ٤٣٪جػػٮ
 .. !وؽٝذ٭ة ٰٚ وجةم، كٹز٦ذ٪ٰ إ٣ٯ ٱٮ٦٪ة ٬ؾا

ٚة٩نؿح كص٫ ٱٮقٙ ظٲ٨ ٨ّ أ٫٩ ٝؽ ا٩ذـع ٨٦ ا٧٣ذ٪جٰ أذؿاٚة ػُٲؿا.. 
 :ز٥ رد ث٪جؿة ٱنٮث٭ة ا٣ٛؿح

 .. ٦ةذا دٞىؽ؟!٥٣ أٚ٭٥ -
 :٣ٲٮًط ا٧٣ذ٪جٰ ٝةاٺ

أكؿ ٣ٞػػؽ ٠٪ػػخ وػػجٲة ٩ةث٘ػػح، مػػؽٱؽ ا٣ػػؾ٠ةء.. ٠٪ػػخ أظٛػػِ ٠ذجػػة ٦ػػ٨  -
ٝػػػػؿاءة، كأمػػػػٕةرا ٦ػػػػ٨ أكؿ قػػػػ٧ةعز ك٠٪ػػػػخ أٝػػػػٮؿ ا٣نػػػػٕؿ كقػػػػ٪ٰ ٹ 

أ٩٪ػػٰ ٩جػػٰ مػػٕؿ،  ءٱذضػػةكز ا٣سة٦٪ػػح.. ْٚ٪٪ػػخ ث٤ٕٞػػٰ ا٣ُٛػػٮ٣ٰ ا٣جػػؿم
كأػجػػؿت أٝؿا٩ػػٰ ثػػؾ٣ٟز ٣ٲىػػجط ا٧٣ذ٪جػػٰ ٣ٞجػػة ٣ػػٰ، كٹ ٔٺٝػػح ٣ٶ٦ػػؿ 
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ة٣ؿقةٹت ا٣ك٧ةكٱح.. إٹ أف ا٣عكةد كا٣عةٝػؽٱ٨ اقػذ٤٘ٮا ثثة٣ؽٱ٨ أك 
٭٥.. ١٣٪٪ػػٰ ٹ أ١٩ػػؿ أف ادٔػػةاٰ ات أ٬ػػٮااٵ٦ػػؿ ًػػؽم، كٚكػػؿكق ظكػػ

 ..٣٪جٮة ا٣نٕؿ ٰٚ وجةم، ٬ٮ ٦ة ص٤ٕ٪ٰ مةٔؿا ٦ذٛٮٝة
 :جة.. كاقذٛكؿ ا٧٣٭ؽم ٝةاٺاٚأَؿؽ ٱٮقٙ رأق٫ ػة

 !٠ٲٙ ذ٣ٟ؟ -
 :أصةب ا٧٣ذ٪جٰ

قأًػػؿب ٣ػػٟ ٦ػػػسٺ ثػػجٕي ٦ػػػة ٝؿأدػػ٫ ٚػػٰ ٬ػػػؾق ا١٧٣ذجػػح.. ٹ ٱؼٛػػػٯ  -
أٌٚػػػ٢  ٤ٔٲػػػٟ، أف اٵ٧٣ػػػةف وػػػ٪ٕٮا أ٦ضػػػةد٥٬ ٔ٪ػػػؽ٦ة أذٞػػػؽكا أ٩٭ػػػ٥

اٵٔػػؿاؽ، كأف ا٣ٲ٭ػػٮد ظ٧١ػػٮا ا٣ٕػػة٥٣ ظػػٲ٨ وػػؽٝٮا أ٩٭ػػ٥ مػػٕت هللا 
ا٧٣ؼذةر، كأف صٲػٮش ا٧٣٘ػٮؿ ٠ٮ٩ػٮا أ٠جػؿ ا٦جؿاَٮرٱػح ٚػٰ ا٣ذػةرٱغ 
ظٲ٨ آ٦٪ٮا ثػأ٩٭٥ ص٪ػٮد ٹ ٱٞ٭ػؿكف .. أ٦ػة أ٩ػة ٤ٚٞػؽ آ٦٪ػخ ثػأ٩٪ٰ ٩جػٰ 
مػػٕؿ، كقػػ٤ُةف ا٣نػػٕؿاء اٵ٠جػػؿ.. أظٲة٩ػػة ١٣ػػٰ دسػػٜ ث٪ٛكػػٟ، ٱ٤ـ٦ػػٟ 

 .. !ة ك٣ٮ ٠ة٩خ زااٛحاٹٔذٞةد ث١ٛؿة ٦
 :٥٘٧٘ٚ ا٧٣٭ؽم

 !..ا٥٧٧٧٦.. ٔضٲت -
 :ز٥ اقذأ٩ٙ ا٧٣ذ٪جٰ ٝةاٺ

أ٦ػة ا٩ٕػؽاـ ا٣ٕةَٛػػح ا٣ؽٱ٪ٲػح ٚػػٰ أمػٕةرم، ٚػؾ٣ٟ أ٦ػػؿ ٦ذ٧ٕػؽ.. ك٣ٞػػؽ  -
دأب ٦ْٕػػػػػ٥ ا٣نػػػػػٕؿاء ٤ٔػػػػػٯ اصذ٪ػػػػػةب اٷٚىػػػػػةح ٔػػػػػ٨ ػػػػػػٮاَؿ٥٬ 

 ..ك٦ؾا٬ج٭٥ ا٣ؽٱ٪ٲح
ٙ ٣ٲٌػػعٟ ا٧٣٭ػػؽم ٦ٞ٭ٞ٭ػػة ظػػٲ٨ ّػػ٨ أ٩ػػ٫ ٝػػؽ ٠نػػٙ ٩ُٞػػح ٦ػػ٨ ٩ٞػػةط ًػػٕ

 :ا٧٣ذ٪جٰ.. كٱٕٞت ٤ٔٲ٫ ثكؤاؿ أراد ث٫ إٚعة٫٦
 ٣ُة٧٣ة اٚذؼؿت ثنضةٔذٟ كٝٮدػٟ.. ٧٣ػةذا صج٪ػخ !ٔضجة ٣ٟ ٱة مةٔؿ  -

 !كٔضـت ٨ٔ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ آرااٟ ا٣ؽٱ٪ٲح؟ ٨٧٦ ٠٪خ ػةاٛة؟
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 :رد ا٧٣ذ٪جٰ كا٣سٞح د٧ٶ ٩جؿاد٫
٣ػػ٥ ٱ١ػػ٨ ٔػػؽـ إٚىػػةظٰ ٔ٪٭ػػة صج٪ػػة.. ثػػ٢ ظ٧١ػػح.. ٣ٞػػؽ ٔػػؿؼ ٔىػػؿم  -

٬جٲح، ك١٣ٰ ٱ١ػٮف مػٕؿم ٦ٞجػٮٹ ٣ػؽل ا٣ُٮااػٙ دٕؽدات َةاٛٲح ك٦ؾ
٤٠٭ػػةز دض٪جػػخ ا٣ٌٞػػةٱة ا٣ذػػٰ ٱؼذ٤ٛػػٮف ٚٲ٭ػػة، كدُؿٝػػخ إ٣ػػٯ ا٧٣كػػةا٢ 
ا٣ذٰ ٱضذ٧ٕٮف ٤ٔٲ٭ةز ٚىؿت ٦ٞجٮؿ ا٣ٞٮؿ ٔ٪ؽ٥٬ ص٧ٲٕة، كوةر ٢٠ 

 ..٦٪٭٥ ٱٛؼؿ ثٰ كٱ٪كج٪ٰ إ٣ٯ ٦ؾ٬ج٫
مػػؿدت ٤٣عْػػةت كأ٩ػػة أد٧ٕػػ٨ ٚػػٰ صػػٮاب ا٧٣ذ٪جػػٰ اٵػٲػػؿ.. ٣ٞػػؽ ٠نػػٙ ٦ػػ٨ 

٤ػػػح ٦ػػػ٨ أٝػػػٮل ظٲ٤ػػػ٫، كقػػػؿا ٦ػػػ٨ أقػػػؿار ػ٤ػػػٮد مػػػٕؿق ثػػػٲ٨ ا٣٪ػػػةس.. ػٺ٣ػػػ٫ ظٲ
كدٕضجػػخ ٦٪ج٭ػػؿا ثذُػػةثٜ ٔجةردػػ٫ اٵػٲػػؿة ٦ػػٓ ٦ػػة ٱٞػػٓ ثػػٲ٨ أدثػػةء ٦ػػ٨ ٔىػػؿ٩ة 
ا٣عة٣ٰ.. ٚة٣ك٪ٲٮف ٦٪٭٥ ٱٕذجؿكف ا٧٣ذ٪جػٰ قػ٪ٲة، كا٣نػٲٕٲٮف ٦ػ٪٭٥ ٱٕذجؿك٩ػ٫ 
مػػٲٕٲة.. ثػػ٢ إف اٷقػػ٧ةٔٲ٤ٲٲ٨ أٱٌػػػة، ٱٕذٞػػؽكف أف ا٧٣ذ٪جػػٰ ٠ػػةف إقػػػ٧ةٔٲ٤ٲة.. 

 :٣نٰء ا٣ؾم أزةر ٌٚٮ٣ٰ، كأصجؿ٩ٰ ٤ٔٯ قؤا٫٣ا
 أػجؿ٩ٰ ٱة ٦ذ٪جٰ.. ٢٬ ٠٪خ ق٪ٲة أـ مٲٕٲة؟ -

اثذكػػ٥ ا٧٣ذ٪جػػٰ دكف اف دجػػؽك أقػػ٪ة٫٩، كّػػ٢ وػػة٦ذة ٣٭٪ٲ٭ػػح.. ٝجػػ٢ أف ٱضٲػػت 
 :٦ؿاكٗة

إف ٣ْٛح ق٪ٰ أك مٲٰٕ ٬ٰ ٰٚ ا٣عٞٲٞح دعؿٱٙ ٤٣ْٛح ٦ؤ٨٦، ك٣ٞؽ  -
ىػػػػؽٱٜ، كأف صػػػؿت ا٣ٕػػػػةدة أف ا٣كػػػ٪ح ٬ػػػػ٥ ا٣ػػػػؾٱ٨ ٱٌٛػػػ٤ٮف أثػػػػةث١ؿ ا٣

ا٣نٲٕح ٥٬ ا٣ؾٱ٨ ٱٌٛػ٤ٮف اٷ٦ػةـ ٤ٔػٰ ٠ػؿـ هللا كص٭ػ٫، ٦ػٓ ا٤ٕ٣ػ٥ أف 
٠ٺ ا٣ض٧ةٔذٲ٨ ٗٲؿ ٦ؤ٤٬ح ٧٣ٕؿٚح اٵ٢ٌٚ ثٲ٪٭٧ة. ١٤ٰٚ دٛة٢ً ثػٲ٨ 
ا٣ىعةثح ٱضت أف د١ٮف ٰٚ ٦ٞػةـ أٌٚػ٢ ٦٪٭٧ػة ٧٤ٔػة ثة٣ػؽٱ٨ كدػٮٚؿا 
٣ٞػػػؽرة ا٣ذ٧ٲٲػػػـ، ك٬ػػػؾا ٹ ٱذػػػٮٚؿ إٹ ٤٣ؿقػػػٮؿ وػػػ٤ٯ هللا ٤ٔٲػػػ٫ كقػػػ٥٤.. 

 ..ٲٞح، أف اٷٱ٧ةف ٹ ٱكذٞٲ٥ إٹ ثةدجةع ا٣ك٪ح، كظت آؿ ا٣جٲخكا٣عٞ
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دجك٧خ ًةظ١ة كٝؽ ازداد ا٩ج٭ةرم ثة٧٣ذ٪جٰ، كاظ٧ؿ كص٫ ٱٮقٙ كٝؽ ٩ٛؾ 
 :٦٪٫ ا٣ىجؿ.. ٚة٩ٕٞؽت ظٮاصج٫، كثؿزت ٔؿكؽ صج٭ذ٫ ك٬ٮ ٱؼةَت ػى٫٧

كٱٞٮؿ ا٣ػجٕي اٳػػؿ  !ٱٞٮؿ ا٣جٕي ثأ٩ٟ اث٨ قٞةء ٨٦ قٮٝح ا٣٪ةس -
 ا٣٪كت!.. ٧ٚةذا دٞٮؿ؟ ثأ٩ٟ ٣ٞٲٍ ٦ض٭ٮؿ

 :ٚأصةب ا٧٣ذ٪جٰ كٰٚ ٔٲ٪ٲ٫ ٩ْؿة دعؽ كإثةء ص٭٤خ قجج٭ة
 .. !٬ؾا أ٦ؿ ٹ ٱٕ٪ٲٟ، ك٣ٞؽ أػؾت ٤ٔٯ ٩ٛكٰ ٔ٭ؽا ث١ذ٧ة٫٩ -

 :كرد ٱٮقٙ ث٤٭ضح ٦كذٛـة
 !٬ؾا ٵ٩ٟ دؼض٢ ٨٦ ٩كجٟ ا٣ٮًٲٓ -

 :٣ٲضٲت ا٧٣ذ٪جٰ ٦٪نؽا
 ٹ ثٞٮ٦ٰ مؿٚخ ث٢ مؿٚٮا ثٰ -

 كث٪ٛكٰ ٚؼؿت ٹ ثضؽكدم
  !ا٣٪ؽ  كرب ا٣ٞٮاٰٚ آ٩ة دؿب

 !كق٧ةـ ا٣ٕؽ  كٗٲِ ا٣عكٮد
 :ٚٞةـ ٱٮقٙ ٨٦ ١٦ة٫٩ ك٬ٮ ٱٞٮؿ قةػؿا

٬ػػؾق اٵثٲػػةت دؤ٠ػػؽ أ٩ػػٟ ٣ٞػػٲٍ ٹ ٱٕػػؿؼ ٣ػػ٫ آثػػةء ٣ٲٛؼػػؿ ث٭ػػ٥ ٠جٞٲػػح  -
 .. !ا٣نٕؿاء.. ٣ٞؽ ا٩ذ٭خ ص٤كذٰ ٦ٕٟ ٱة ٣ٞٲٍ

ؽصذػ٫ ث٪ْػؿة ٔذػةب ظػٲ٨ رأٱػخ أف ظاقذ٘ؿثخ دىؿؼ ٱٮقٙ ا٣ٺأػٺٰٝ.. ك
ٜ أف ٱجؽم ٨٦ أص٤٭ة ٢٠ ٬ؾا ا٤٣ؤـ كا٣٪ؾا٣ح.. ثٲػؽ أف ا٧٣ذ٪جػٰ ٬ـٱ٧ذ٫ ٹ دكذع

 :ا٣ؾم أذةد أف ٱٕٲؿ ث٪كج٫ ٥٣ ٱكذ٘ؿب.. ث٢ ا٩ٛضؿ ًةظ١ة، كوؽح ٦٪نؽا
 كأدٕت ٨٦ ٩ةداؾ ٨٦ ٹ دضٲج٫  -

 كأٗٲِ ٨٦ ٔةداؾ ٨٦ ٹ دنة٢٠
 ك٦ة ا٣ذٲ٫ َجٰ ٚٲ٭٥ ٗٲؿ أ٩٪ٰ

 ث٘ٲي إ٣ٰ ا٣ضة٢٬ ا٧٣ذٕة٢ٝ 
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كدس ٦ؾ٠ؿد٫ ٰٚ صٲج٫ ثٞكٮة.. ز٥ ٗةدر  ٚةرثؽ كص٫ ٱٮقٙ ٨٦ ا٣ٌ٘ت،
 :٥ كا٣كجةب.. ٣ٲُٞٓ ا٧٣ذ٪جٰ ق٤ك٤ح مذةا٫٧ زاصؿاةاا٣٘ؿٚح ك٬ٮ ٱ٥٘٧٘ ثة٣نذ

 !.. .. إ٩ٟ دضؿح أق٧ةٔ٪ة !٤ٔی رق٤ٟ ٱة ٦ض٪ٮف -
 :ز٥ ا٣ذٛخ إ٣ٲ٪ة كأردؼ ٝةاٺ

دػػؾ٠ؿكا دك٦ػػة أ١٩ػػ٥ ٣كػػذ٥ ٦ضجػػؿٱ٨ ٤ٔػػی ٦٪ةٝنػػح ا٣ض٧ٲػػٓ، ٚػػإف ٦ػػ٪٭٥  -
 !..ةدٲ٫ا٣ض٭ٺء كا٣كٛ٭ةء كا٧٣ٕ

ٚػػٰ د٤ػػٟ اٵز٪ػػةء دػػػ٢ ٤ٔٲ٪ػػة ٔػػـكز ٱع٧ػػ٢ دٚذػػؿق، ك٤ٔػػی كص٭ػػ٫ اثذكػػة٦ذ٫ 
ا٣ج٤٭ػػةء، زػػ٥ ٬ػػ٥ ثػػة٣ض٤ٮس إ٣ػػی صػػٮارم.. ٝجػػ٢ أف ٱٌػػؿب ا٧٣ذ٪جػػٰ ثٲػػؽق ٤ٔػػی 

 :قُط ا١٧٣ذت ًؿثذٲ٨ ػٛٲٛذٲ٨ ك٬ٮ ٱؼةَج٪ة
 .... أرٱؽ ا٣ذعؽث ٥١ٕ٦ ص٧ٲٕة !٤ٚذٞذؿثٮا -

٣٪ة، ػىٮوة كأ٩٭ة ا٧٣ؿة ٚذع٤ٞ٪ة ظٮ٫٣.. كأػؾت أد١٭٨ ث٧ة ٱ٨١٧ أف ٱٞٮ٫٣ 
اٵك٣ٯ ا٣ذٰ ٱ٤ُت ٚٲ٭ػة ا٣عػؽٱر إ٣ٲ٪ػة.. كٚػٰ ا٣ٮٝػخ ذادػ٫، ٠٪ػخ أقػذؿؽ ا٣٪ْػؿ 
إ٣ٯ ٔـكز ا٣ؾم ٚذط دٚذؿق كمؿع ٱذ٤ٮ ٠ذةثةد٫ ٚػٰ قػؿق ٦كػؿكرا ث٭ػة، ٦ذع٧كػة 
٣ٕؿً٭ة ٤ٔٯ ا٧٣ذ٪جٰ ٣ذٞٲٲ٧٭ة.. ك٦ػة ٬ػٰ إٹ ٣عْػةت، ظذػٯ اقػذ٭٢ ٬ػؾا اٵػٲػؿ 

 :٧ٲى٫ اٵقٮدظؽٱس٫ ث٪جؿة ٦٭ٲجح د٪ةقجخ كٝ
إ٩٪ػػٰ أ٤ٔػػ٥ أ١٩ػػ٥ دكػػذ٘ؿثٮف دىػػؿٰٚ َٲ٤ػػح اٵٱػػةـ ا٧٣ةًػػٲح.. كأ٤ٔػػ٥ أف  -

٥١٧ْٕ٦ ٱٛكؿ ذ٣ٟ ثػة٣ذ١جؿ كا٤٣ػؤـز ػىٮوػة كأ٩٪ػٰ ثػؽكت ٗٲػؿ ٦٭ػذ٥ 
ثة٣عؽٱر ٥١ٕ٦، أك ا٣ذٕؿؼ إ٣ٲ٥١.. ١٣٪٥١ ٦ؼُبٮف.. ٚذىؿٰٚ ذاؾ ٥٣ 

ؾ ٱ٨١ ٩ةثٕة ٨٦ ا٣ذ١جؿ أك ٤ٝح اٹ٬ذ٧ةـ، ث٢ ٵ٩٪ٰ ٔؿٚخ ٦ػ٨ د١ٮ٩ػٮف ٦٪ػ
 ..ا٣ٮ٤٬ح اٵك٣ٯ

 :ز٥ ٩ْؿ إ٣ٯ ا٧٣٭ؽم ا٣ؾم ٠ةف ٱٞٙ ٨ٔ ٱ٧ٲ٪٫ كػةَج٫ ٝةاٺ
إػػػٮة،  حأ٩ػػخ دػػؽٔٯ ا٧٣٭ػػؽم، ك٠٪ٲذػػٟ "ا٣عكػػ٪ةكم".. ٣ػػٟ أػػػخ كزٺزػػ -

ٔىجٰ ٦ذ٤ٞت ا٧٣ـاج، دعت أف د١ػٮف ٚؿٱػؽا ٝٮٱػة ٦عػٍ اٵ٩ْػةر.. ٣ػٟ 
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٧َٮظةت ٠جٲؿة، إٹ أ٩ٟ ٹ دٕؿؼ ا٣ُؿٱػٜ ا٣ىػعٲط ٣ذعٞٲٞ٭ػةز ا٣نػٰء 
 .. !٤ٟ ٦٭ؽرا ٵكٝةدٟ كَةٝةدٟ دكف ٚةاؽةا٣ؾم ٱضٕ

دؿاصٓ ا٧٣٭ؽم ثؼُٮة إ٣ٯ ا٣ؼ٤ٙ كٝػؽ دض٧ػؽت ٦ٺ٦عػ٫ دٕضجػة ٦ػ٨ وػؽؽ 
 :٦ة ق٫ٕ٧.. كٝج٢ أف ٱجةدر ثةٹقذٛكةر، ا٣ذٛخ ا٧٣ذ٪جٰ إ٣ٯ ٱكةرق ٦ؼجؿا ٔـكز

كأ٩ػػخ.. اقػػ٧ٟ ٔػػـكز، كاقػػ٧ٟ ا٣ٕػػةا٤ٰ "قػػؿٗٲ٨".. ٱذػػٲ٥ اٵب، كظٲػػؽ  -
٠سٲػػػؿا، كػكػػػؿت ٠سٲػػػؿا، كٹ  أ٦ػػػٟ.. مػػػؼه ٦ٮ٬ػػػٮب، قػػػةذج، ٔة٩ٲػػػخ

دذؿدد ٰٚ ا٣ذ٭ؿب كاٹقذكػٺـ أ٦ػةـ ٦نػة٢٠ ا٣عٲػةة كوػٕٮثةد٭ة.. أ٩ػخ 
 ..إ٩كةف ا٩٭ـا٦ٰ ٱ٨ْ أف ٫ًٕٛ كدأح كَٲجح

ٚؽارت أٔٲ٨ ٔػـكز ٚػٰ ٦عةصؿ٬ػة ٧٠ػة دأثػخ أف دػؽكر ٚػٰ ٠ػ٢ ٦ػؿة ٱعػةكؿ 
ٚٲ٭ة ا٣ذ٭ؿب كاػذٺؽ اٵٔؾار.. ١٣٪٫ ق١خ ٬ؾق ا٧٣ؿة، ك٢ٌٚ أف ٱ١ٮف ق١ٮد٫ 

ٺ٦ح ٤ٔٯ ا٣ؿًة. ك٢ٕ٣ ٦ة د٫ٕٚ إ٣ٯ ذ٣ٟز أ٫٩ ٱؿل ٰٚ ا٧٣ذ٪جٰ أقذةذق ك٫٧٤ٕ٦ ٔ
ا٧٣كذٞج٤ٰ.. ك٧٠ة ٠ةف ٦٪ذْؿا، صةء دكرم.. كر٦ٞ٪ٰ ا٣نػةٔؿ ث٪ْػؿة دع٧ػ٢ ثػٲ٨ 
َٲةد٭ػػة ا٤ٞ٣ٲػػ٢ ٦ػػػ٨ ا٣ُٕػػٙ، كا١٣سٲػػؿ ٦ػػػ٨ اٹزدراء.. كػػػةَج٪ٰ ثٕػػؽ أف وػػػةرت 

  :٩جؿات وٮد٫ أ٠سؿ ٬ؽكءا
ق٧ٟ أظ٧ؽ ٩ض٥ ا٣ؽٱ٨.. أ٩خ ٱذٲ٥ كظٲؽ.. أ٦ة أ٩خ ٱة وةظت ا٣ؽار.. ٚة -

٠ػػةف ثإ١٦ة٩ػػٟ دعٮٱػػ٢ ظؿ٦ة٩ػػٟ إ٣ػػٯ َةٝػػح ٦ذٛضػػؿة، ١٣٪ػػٟ ٌٚػػ٤خ أف 
د١ٮف إ٩كة٩ة ٱةاكة ٔجسٲة ٹ ٔــ ٫٣.. دذ٥٤ٕ ا٣كػٲ٧ٲةء ٦ػ٨ أصػ٢ ا٣ذكػ٤ٲح 

 ..كا٤٣٭ٮ.. دٛذٞؿ إ٣ٯ ا٣ضؽٱح، كدٕٲل ثٺ ٗةٱح أك ٧َٮح

وػػػػ٫ٛ ٧٣ٺ٦ػػػػط ٣ػػػػ٥ أقػػػػذ٘ؿب دُػػػػةثٜ ٤ٕ٦ٮ٦ةدػػػػ٫ ٦ػػػػٓ ا٣عٞٲٞػػػػح، كٹ دٝػػػػح ك
٩ة ا٣ض٨ ٥٬ ٨٦ أ٦ػؽق ث٧ػة أػجؿ٩ػة ثػ٫، ٚ٭ػٮ ءمؼىٲذٰ.. ٠٪خ ٦ذأ٠ؽا ٨٦ أف ٝؿ٩ة

 :٦س٤٭٥ ٨٦ ص٪ك٭٥، كإف دضكؽ ٰٚ وٮرة إ٩كةف.. ٣ؾ٣ٟ، أصجذ٫ ٝةاٺ
 ٣ٞؽ دٮاو٤خ ٦ٓ ٝؿ٩ةا٪ة.. أ٣ٲف ٠ؾ٣ٟ ٱة ٝؿٱ٨ أثٰ ا٣ُٲت ا٧٣ذ٪جٰ؟ -

 :ٺؽص٪ٰ ث٪ْؿة ٝٮٱح، ك٦ة٣خ ٣٭ضذ٫ إ٣ٯ ا٣عؽة ظٲ٨ أصةث٪ٰ ٝةاعٚ
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أ٩ػػة ا٧٣ذ٪جػػٰ كٹ أظػػؽ ٗٲػػؿم.. أثػػٮ ا٣ُٲػػت ٦ػػةت ٝجػػ٢ أ٣ػػٙ قػػ٪ح، أ٦ػػة أ٩ػػة  -
ٚعٰ أرزؽ كإف ٠٪خ ٦ذضكؽا ٰٚ وٮرد٫.. أ٩ة ٥٣ أ٤َت ا٣عؽٱر إ٣ػٯ 
ٝؿ٩ػػةا٥١، ثػػ٢ ٬ػػ٥ ٦ػػ٨ ٤َػػت ذ٣ػػٟ، كأػجؿك٩ػػٰ ٔػػ٪٥١ دػػٮددا كرٗجػػح ٚػػٰ 

 .. ا٣ذٞؿب ٦٪ٰ

ٔػـكز ٱٛػؿؾ رأقػ٫ ظػٲ٨ دٕكػؿ ٤ٔٲػ٫ ٚ٭ػ٥  ؾا٧٣٭ػؽم، كأػػكدجةد٣خ ا٣٪ْػؿات 
 :ا٧٣كأ٣ح.. ٝج٢ أف ٱذٮٝٙ ٦كذك٧٤ة ٣ض٭٫٤، كٱكذأ٩ٙ ا٧٣ذ٪جٰ ظؽٱس٫

ٔ٪ػػؽ٦ة ٝذػػ٢ ٝؿٱ٪ػػٰ اٷ٩كػػٰ أثػػٮ ا٣ُٲػػت أظ٧ػػؽ ثػػ٨ ا٣عكػػٲ٨ ا٧٣نػػ٭ٮر  -
 ..ثة٧٣ذ٪جٰ ا٣ؾم ٬ٮ أ٩ة

ز٥ ًؿب ٤ٔٯ وؽرق ثٛؼؿ.. كدةثٓ ٠ٺ٫٦ ثٕؽ أف ثؽأت أ٦ةرات ا٣عػـف ثػة٣ذض٤ٰ 
 :٤ٔٯ كص٭٫

.. ٣ٞػؽ ٠ػةف وػؽٱٰٞ  !ٲػؿأ٪ؽ٦ة ٝذ٢.. مػٕؿت ثػة٣عـف ٤ٔٲػ٫ كدأ٧٣ػخ ٠س -
ا٣ٮظٲؽ، ككقٲ٤ذٰ ٣ذعٞٲٜ آ٦ة٣ٰ كأظٺ٦ٰ.. كثٕؽ ٚٞؽقز وؿت ٔؽٱ٥ 
ا٣ذأزٲؿ ٰٚ ٔة٥١٧٣، ٔؽٱ٥ ا٣ٮصٮد.. ٚٞىؽت ا٣ٕة٥٣ ا٣ك٤ٰٛ، كا٩ُٕٞػخ 
ٚٲ٫ ٢٠ ٬ؾق ا٣ك٪ٲ٨ ا٩ذْةرا ٧٣ٮدٰ.. ٨١٣ ا٣ٞؽر ك٬ت ٣ٰ ٚؿوح أػػؿل 

٥١.. كصكؽا ٠ضكؽ ٝؿٱ٪ٰ ظٲ٨ ٧ٝػذ٥ ثةقػذؽٔةاٰ كإٔػةددٰ إ٣ػٯ ٔػة٧٣
١ٚػػػةف ٦ػػػ٨ ا٣ُجٲٕػػػٰ أف أ٩ىػػػؿؼ ٔػػػ٪٥١ ٚػػػٰ أكؿ اٵ٦ػػػؿ، كأٝػػػؿأ ٠ذػػػج٥١ 
٤٣ذـكد ثأ٠جؿ ٦ة ٱ١٧٪٪ٰ ٨٦ ا٧٣ٕؿٚح، كا٣ؼجػؿة ثػأظٮاؿ ا٣عٲػةة ٚػٰ ٬ػؾا 
ا٣ٕػػػة٥٣ ا٣ضؽٱػػػؽ.. ٣ٞػػػؽ أردت اقػػػػذ٘ٺؿ ٚؿوػػػذٰ ثأٝىػػػٯ ٦ػػػة ٱ١٧٪٪ػػػػٰ، 
ك٠ؿ٬خ أف أ٠ؿر أػُةء ا٧٣ةًػٰ ا٣جٕٲػؽ.. ثػ٪ٛف ا٣ٞػؽر ا٣ػؾم أ٠ػؿق ٚٲػ٫ 

س٥١٤ ٹ ٱعك٪ٮف اقذ٘ٺؿ ظٲٮاد٭٥.. إف ٦ة دٕٚ٪ٰ إ٣ٯ أف أرل مجةثة ٦
٤َػػػت ا٣عػػػؽٱر إ٣ػػػٲ٥١، ٬ػػػٮ رٗجذػػػٰ ٚػػػٰ إرمػػػةد٥٠ إ٣ػػػٯ قػػػج٢ ا٣٪ضػػػةح، 

 ...كا٩ذنة٥١٣ ٨٦ ظٲةة ا٣ؾ٣ح كا٣ٌٲةع
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٦ؤزؿا.. ١٣٪٪ٰ قؿٔةف ٦ة مٕؿت ثؿٗجح ٚػٰ ا٣ٌػعٟ،  ٠ةف ٹ أ١٩ؿ أف ػُةث٫
٨ ٧٤٠ػػػةت رٗجػػػح ٣ػػػ٥ أقػػػذُٓ دٕٚ٭ػػػة إٹ ٔ٪ػػػؽ٦ة وػػػؿٚذ٭ة ٤ٔػػػٯ مػػػ٢١ ٦ذُٞػػػٓ ثػػػٲ

 :أقب٤ذٰ
٢٬ أ٩خ صةد؟! ٨٦ اٵصؽر ثأف ٱ٥٤ٕ اٳػؿ قج٢ ا٣ؿمةد كا٣٪ضةح؟ أأ٩خ  -

 !ا٣ؾم صبخ إ٣ٯ ٔة٧٣٪ة ٦ؤػؿا؟.. أـ ٩ع٨ ث٪ٮ ٬ؾا ا٣ٕة٥٣ كذككق؟

ٚٞ٭٫ٞ ا٧٣ذ٪جٰ قةػؿا ك٬ٮ ٱ٪ْؿ إ٣ٯ ا٣كٞٙ.. ز٥ ٦كط ٤ٔٯ رأق٫ كًػؿب 
 :٤ٔٯ ا١٧٣ذت ثؿاظح ٱؽق ك٬ٮ ٱٞٮؿ

ح ٨٦ ا٣ؿمةد كأ٩ذ٥ ٦ضؿد صـء ٦ػ٨ ُٝٲػٓ ٠ٲٙ ٥١٣ أف د١ٮ٩ٮا ٤ٔٯ ثٲ٪ -
 !٠جٲؿ ٦٘كٮؿ ا٣ؽ٦ةغ؟!.. أ٩ذ٥ ٹ مٰء

 :ظٲ٪٭ة وةح ا٧٣٭ؽم ٦ٕةرًة
 .. !.. ٩ع٨ أ٩ةس كأٮف ك٦سٞٛٮف!٠ٺ -

 :ٚٞةَٕح ا٧٣ذ٪جٰ ٦ذ٭٧١ة كٝؽ ازداد وٮد٫ ظؽة
٦سٞٛٮف؟! ٢٬ دٞىؽ ثسٞةٚذٟ دىؽٱٜ اٵ٠ةذٱت كص٧ٓ ٚذةت اٵػجةر..  -

 !ٞٙ؟أ٬ؾا ٦ة دك٧ٲ٫ زٞةٚح ٱة ٦س

 :ق١خ ا٧٣٭ؽم ٔةصـا ٨ٔ ا٣ؿد.. كزٚؿ ا٧٣ذ٪جٰ، ز٥ دةثٓ ا٣ٞٮؿ مةرد ا٣٪ْؿات
إف ٔػػػة٥١٧٣ ٱنػػػ٭ؽ ا٩عػػػٺٹ أػٺٝٲػػػة ٹ ٦سٲػػػ٢ ٣ػػػ٫.. ا٩عػػػٺؿ د٤٘٘ػػػ٢ ٚػػػٰ  -

أ.. ٣ٲ٪ذ٭ػٰ اٵ٦ػؿ ٢٠ صٲ٢ ٱذؼ٤ٯ ٨ٔ ٦جؽ٦ضذ٧ٕةد٥١ صٲٺ ثٕؽ صٲػ٢.. 
، ؽادػػػػػػػػػػػؼةذؿ اٵصػػػػػػػػػددٚٓ ز٨٧ ا٣ؼ٤ٲٞػػػػػػػح.. صٲػػػػػػػ٢ صٲ٢ ٔؿٚذ٫ ء ثأقٮ

ٱ١ٛؿ ٰٚ ٦ىة٣ع٫ ، أ٩ة٢ٰ٩ ػػػػ٭ةت.. صٲػػػػػ٦ٵة٢٬ اػػػػكدكء، ةػػػػػ٭ةكف اٹثػػػػكد
ٹ ٱعك٨ إٹ ، ٙ ا٣نؼىٲحػػػػظكةس ثةٳػؿ.. صٲ٢ ًٕٲ٣ػػٸٚةٝؽ ٚٞػػٍ، 

ا٣ؼةرصٲػح، .. ٱٕجؽ ا٧٣ْة٬ؿ  !.. قُعٰ ا٣ذ١ٛٲؿ!ا٤٣٭ػٮ كا٣ٕجػرٲؽ كػا٣ذ٤ٞ
.. !أف ٱ١ػٮف رامػؽا٩ٯ ٫٣ .. أ!٨٦ ٱعذؿ٫٦ٱعذٞؿ ك ، ٱٞؽس ٨٦ ٱعذٞؿق

 !..ٱعٜٞ ا٣ٕؽا٣حأ٩ة ٫٣ أف 



 

167 

 
 

قػػػ١ذ٪ة.. ك٣ػػػ٥ ٱٕٞػػػت أظػػػؽ ٤ٔػػػٯ ٠ٺ٦ػػػ٫ ا٣ػػػؾم كوػػػٙ ا٤ٕ٣ػػػ٢ ا٣ذػػػٰ ٱٕؿٚ٭ػػػة 
ا٣ض٧ٲػػٓ.. كٔ٪ػػؽ٦ة دأ٠ػػؽ ثػػأف ٝٮ٣ػػ٫ أوػػةب ٦٪ػػة ٦ج٤٘ػػة، د٘ٲػػؿت ٩جؿدػػ٫، كد٤١ػػ٥ ٠ػػأب 

 :ُٔٮؼ
دك٦ػػة ٦ػػة أردد ٬ػػؾا ا٣جٲػػخ "ك٣ػػ٥ أرل ٚػػٰ ٔٲػػٮب ا٣٪ػػةس مػػٲبة.. ٠ػػ٪ٞه  -

ةء ٬ػػؾا ا٣ـ٦ػػةف ا٣ٞػػةدرٱ٨ ٤ٔػػٯ ا٣ذ٧ػػةـ".. ك٬ػػؾا ا٣جٲػػخ ٱ٪ُجػػٜ ٤ٔػػٲ٥١ أث٪ػػ
أ٠سػػؿ ٧٦ػػ٨ ٝػػج٥١٤.. دٕٲنػػٮف ٚػػٰ ٔػػة٥٣ أوػػجط ٚػػٰ ٠ػػ٢ مػػٰء ٦ٲكػػؿا، 
١٣ػػػ٪٥١ ٹ د٤ٕٛػػػػٮف مػػػػٲبة ٤٣ؿٝػػػػٰ ثأ٩ٛكػػػ٥١، قػػػػٮل ا٣ذػػػػؾ٦ؿ كا٣نػػػػ١ٮل.. 
دجٲؽكف أكٝةد٥١ أ٦ػةـ ذ٣ػٟ ا٣ض٭ػةز ا٤٣ٕػٲ٨ ا٣ػؾم ٱػـٱ٨ ١٣ػ٥ ا٣ٕػٲل ٚػٰ 
ا٣كؼةٚح كا٣ذٛة٬ةت.. دىؿٚٮف قػ٪ٮات كقػ٪ٮات ٚػٰ ث٪ػةء أصكػة٥١٦، 

ٮ ٤ٝػٲٺ ٣ج٪ػةء ٔٞػٮ٥١٣.. د٪٭ػةركف أ٦ػةـ أثكػٍ ا٧٣نػة٢٠، كٹ دىجؿكف ك٣ػ
كثػػػؽٹ ٦ػػػ٨ ا٧٣ٞةك٦ػػػح كا٣ٞذػػػةؿ، دػػػؽػ٤ٮف ٚػػػٰ ٦ٞةر٩ػػػةت ٗٲػػػؿ ٔةد٣ػػػح ٦ػػػٓ 
اٳػػػػػؿٱ٨.. كدذٞٮٕٝػػػػٮف ظػػػػٮؿ أ٩ٛكػػػػ٥١، ٦٪ىػػػػذٲ٨ ٣ىػػػػٮت ًػػػػ٥١ٕٛ 
ا٣عػػـٱ٨ اقػػذٕؽادا ٤٣نػػٕٮر ثة٣ٌػػٲةع.. د٤ٮ٦ػػٮف ٦عػػٲ٥١ُ، كٱىػػ٢ ث١ػػ٥ 

كػػػػػٮف أ١٩ػػػػػ٥ ا٧٣ُػػػػػةؼ ٣كػػػػػت ا٣٪ْػػػػػةـ كا٣ذكػػػػػؼٍ ٤ٔػػػػػٯ ا٣ٞػػػػػؽر.. كد٪
ا٧٣كؤك٣ٮف ا٣ٮظٲؽكف ٧ٔة ٱع٢ ث٥١.. ٣ٞؽ رًؼذ٥ ٣ك٤ك٤ح ٠سٲٛح ٨٦ 
اٷ٣٭ةء كاٹقذ٘جةء ظذٯ ا٠ذٛٲذ٥ ثأقػ٫ٛ اٵظػٺـ، كوػؽٝذ٥ ثػأف ز٦ػةف 
اٵ٬ػػػػؽاؼ ا١٣جٲػػػػؿة ٝػػػػؽ ا٩ٌٞػػػػٯ، كثػػػػأف ٔىػػػػؿ ا٧ْٕ٣ػػػػةء ٝػػػػؽ ٦ٌػػػػٯ.. 

 ..ا٣كٛة٣ح، ك٩كٲذ٥ ثأف ا٧ْٕ٣ح ٦ذةظح ٨٧٣ أراد٬ة ٚذٞةق٧ذ٥

ثؽت ا٣ع٧ةقح ٤ٔٯ وػٛعةت كص٭ػ٫، ك٤ٔػٯ ٱػؽق ا٣ذػٰ ز٥ د٥٤١ ا٧٣٭ؽم كٝؽ 
 :ا٩ٞجٌخ ثن٢١ ٹ إرادم

 !ك٠ٲٙ ا٣كجٲ٢ إ٣ٯ ا٧ْٕ٣ح؟ -

 :ٚأصةب ا٧٣ذ٪جٰ
 ..أف دؼذةر ٣٪ٛكٟ أرٝٯ اٵ٦ة٩ٰ.. كدٞةد٢ ٨٦ أص٢ دعٞٲٞ٭ة -
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 :ز٥ ق١خ.. كٝةـ ٨٦ ١٦ة٫٩ ٦٪نؽا
 ٚٺ دٞ٪ٓ ث٧ة دكف ا٣٪ضٮـ .. .. إذا ٗة٦ؿت ٰٚ مؿؼ ٦ؿكـ -

  ٥ُٕ٠ ا٧٣ٮت ٰٚ أ٦ؿ ْٔٲ٥ .. ..ؿ ظٞٲؿ٥ُٕٚ ا٧٣ٮت ٰٚ أ٦
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          الكىــز
 

ٚػػٰ وػػػجةح ا٣ٲػػػٮـ ا٣ذػػػة٣ٰ اقػػػذٲْٞخ ٦ػػٓ ا٣ٕةمػػػؿة وػػػجةظة.. كثػػػة٣ؿ٥ٗ ٦ػػػ٨ 
ظػػػؿارة ا٣ضػػػٮ كقػػػُٮع ا٣٘ؿٚػػػح ا٣نػػػؽٱؽ ٦ػػػ٨ أمػػػٕح ا٣نػػػ٧ف إٹ أ٩٪ػػػٰ ٚةرٝػػػخ 

ت أدأ٦ػػ٢ دٞةقػػٲ٥ كص٭ػػٰ ا٣ذػػٰ أٔػػةد ا٣ٕػػؿؽ ؾا٣ٮقػػةدة ثىػػٕٮثح ٣عْذ٭ػػة، كأػػػ
٧٣ذىجت رق٧٭ة ٤ٔٲ٭ة.. ٠ةف ٔـكز ٦ة ٱـاؿ ٩ةا٧ة، ك٠ةف ا٧٣٭ؽم ٤٦ذعٛة ثُ٘ػةء ا

كصك٫٧ ٱ٭ذـ دعذ٫ ثن٢١ ٦ؿٱت.. كص٧خ ٤٣عْح ٦كذ٘ؿثة أ٦ؿق، ز٥ ٧ٝخ ٨٦ 
١٦ػػة٩ٰ ك٩ـٔػػخ ٔ٪ػػ٫ ا٣ُ٘ػػةء ثعؿ٠ػػح ػةَٛػػحز ٵ٠نػػٙ ٔػػ٨ كص٭ػػ٫ ا٣ػػؾم ٠ػػةف 
٦ع٧ػػؿا ٦ػػ٨ ا٣ٌػػعٟ كٔػػ٨ ٱؽٱػػ٫ ا٣ذػػٰ ٠ة٩ػػخ ٧٦كػػ١ح ثػػؽٚذؿ ٔػػـكز.. ٵًػػعٟ 

 :كأٝٮؿ ٫٣ ٩ة٬ؿا ..ثؽكرم
 !أٹ دكذعٲٰ ٨٦ ا٣ذضكف ٤ٔٯ ػٮاَؿ اٳػؿٱ٨؟  -

ٚٮًػػٓ قػػجةثذ٫ ٤ٔػػٯ ٚ٭٧ػػ٫ ك٬ػػٮ ٱ٪ْػػؿ إ٣ػػٯ ٔػػـكز ا٣ػػؾم ٠ػػةف ٦كػػذ٘ؿٝة ٚػػٰ 
 :٩ٮـ ٧ٔٲٜ، ز٥ أصةث٪ٰ ثىٮت ٦٪ؼٛي

 .. ! مننل اػٛي وٮدٟز قذٮِٝ ا٧٣ض٪ٮف -
ز٥ كًٓ ٱؽق ٤ٔٯ ٫٧ٚ ٣ٲؼٛػٙ ٦ػ٨ ظػؽة ًػع١ذ٫ ا٣ذػٰ ػؿصػخ ٦ػ٨ أ٩ٛػ٫ 

 :ٝةاٺ َعُعح.. كدةثٓ
٣ٞػػؽ دؿثىػػخ ث٭ػػؾا ا٣ػػؽٚذؿ ا٤٣ٲػػ٢ ثأ٤٧٠ػػ٫، ١٣ػػ٨ ٔػػـكز وػػٕت ٤ٔػػٰ أػػػؾق  -

ثٮ٫ًٕ إٱةق دعخ كقةدد٫.. كٔ٪ؽ٦ة اقػذٲْٞخ ٝجػ٢ ٤ٝٲػ٢ اقػذُٕخ 
أػػػؾق ٦٪ػػ٫ ٧٠ػػة دؤػػػؾ ا٣نػػٕؿة ٦ػػ٨ ا٣ٕضػػٲ٨.. ا٣نػػ١ؿ ٤٠ػػ٫ ٣٪ػػٮـ ٔػػـكز 

 .. !ا٣سٞٲ٢
 !ك٦ة ا٣ؾم أًع١ٟ ٰٚ ٠ذةثةد٫ إ٣ٯ ٬ؾا ا٣عؽ؟ -

 :ٺز٥ ٚذط ا٣ؽٚذؿ، ك٦ؽق ٣ٰ ٝةا
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 .. !اٝؿأ ٦ة ٠ذج٫ ا٧٣ض٪ٮف ٰٚ ٬ؾق ا٣ىٛعح -
 :ٚة٦ذ٪ٕخ ٨ٔ أػؾق، كأصجذ٫ ٝةاٺ

 .. !ٹ.. ٹ ٱضٮز ذ٣ٟ دكف ٫٧٤ٔ -
 :٣ٲؿ٦ٞ٪ٰ ث٪ْؿة اقذ٭ـاء ك٬ٮ ٱٞٮؿ

٠ٛةؾ دْة٬ؿا ثة٣جؿاءة أٱ٭ة ا٣٘ؿ!.. أٹ دؿٱؽ أف دٞؿأ؟!.. ظك٪ة أ٩ة قػأد٤ٮ  -
 !..٤ٔٲٟ، كقأدع٢٧ اٷز٥ كظؽم ٱةػٮاؼ

 :ٲ٪ْٙ وٮد٫ ٨٦ أزؿ ا٣ٌعٟ، كمؿع ٱٞؿأ ثىٮت ػةٚخز٥ ق١خ كد٪ع٪ط ٣
ٱٞٮؿ ٔـكز ٰٚ ا٣ٞةٔؽة اٵك٣ٯ ٨٦ ٠ذةث٫ "٥٤ٔ ا٣جؽٱ٭ٲةت ٰٚ ا٣عٲػةة  -

ٝجػػػ٢ ا٧٧٣ػػػةت"..  ٱذػػػ٪ٛف اٷ٩كػػػةف ٦ػػػ٨ اٵ٩ػػػٙ كا٣ٛػػػ٥، ٣ػػػؽل ظػػػةكؿ اف 
دذػػ٪ٛف ثة٩ذْػػةـ، كأم ٦عةك٣ػػح ٤٣ذػػ٪ٛف ٦ػػ٨ ١٦ػػةف آػػػؿ قػػذجٮء ظذ٧ػػة 

 ..ثة٣ٛن٢ ا٣ؾرٱٲٲٓ (
اٵػٲؿة ٦ضجؿا.. كاقذؿق٢ ا٧٣٭ؽم ا٣ٞػؿاءة ك٬ػٮ ًع١خ ٨٦ ا٣ٕجةرة 

 :ٱضة٬ؽ رٗجذ٫ ٰٚ ا٣ٌعٟ
٦ة ٰٚ ا٣ٞةٔؽة ا٣سة٩ٲح ٚٲٞٮؿ ا٧٣ض٪ٮف..  أز٪ةء ا٣ؼُٮ ٹ دعػؿؾ ٤٠ذػة أ -

ا٣ػػؿص٤ٲ٨ دٕٚػػح كاظػػؽة درءا ٹػػػذٺؿ ا٣ذػػٮازف ا٣ػػؾم ٱٕٞجػػ٫ ا٣كػػٞٮط 
ا٧٣ػػؤ٥٣، كإ٧٩ػػة ظػػؿؾ ا٣ػػؿص٤ٲ٨ ثة٣ذ٪ػػةكب ٦عػػؽدا ٩ُٞػػح ا٣ٮوػػٮؿ ا٣ذػػٰ 
دكػػ٧ٯ ا٣ٮص٭ػػح(.. كٚػػٰ ا٣ٞةٔػػؽة ا٣سة٣سػػح ٱٞػػٮؿ..  ٔ٪ػػؽ ا٧٣٪ذىػػٙ ٦ػػ٨ 

٤١ٲ٨ ظ٤ـك٩ٲٲ٨، ٬ةدةف ٱ٤ُٜ ٤ٔٲ٭٧ة اٵذ٩ػةف، رأقٟ ا١٣ؿكم قذؿل م
إ٩٭ػػة ٦ػػة ٱكػػةٔؽؾ ٤ٔػػٯ ا٣ذٕػػؿؼ ٤ٔػػٯ اٵوػػٮات كد٧ٲٲـ٬ػػة.. كا٦ذٺ٠ػػٟ 
٣٭ػػة ٹ ٱؼػػٮؿ ٣ػػٟ اقػػذؼؽاـ ٝػػؽراد٭ة ٚٲ٧ػػة ٱذضػػةكز ٦عٲُػػٟ ا٣ؼػػةصز 
ػػؽي ٤ٔػػٯ ظؿٱػػح ا٣٘ٲػػؿ، ك٦ض٤جػػح ٣ٸًػػؿار ا٣٪ٛكػػٲح  ٕى ٵ٩ػػ٫ ػػػؿؽ قػػةٚؿ كد

 ..ا٣ذٰ د٤ٲ٭ة ا٣ضكؽٱح أظٲة٩ة(
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٧٣٭ػػػػؽم ثػػػػأ٤ٔٯ وػػػػٮد٫ ًػػػػةظ١ة، ثٲ٪٧ػػػػة دع٧١ػػػػخ ٚػػػػٰ ٩ٛكػػػػٰ زػػػ٥ ا٩ٛضػػػػؿ ا
كا٦ذ٪ٕػػػخ ٔػػػ٨ ا٣ٌػػػعٟ كأ٩ػػػة أ٩ْػػػؿ إ٣ػػػٯ ٔػػػـكز ا٣ػػػؾم ثػػػؽأت ٔٲ٪ػػػةق ا٧٘٧٣ٌػػػةف 

 :ثةٹردٕةش دأزؿا ثة٣ٌضٲش.. ٵ٩ج٫ ا٧٣٭ؽم زاصؿا
 .. !.. إ٩ٟ دـٔش ٔـكز!٠ٛةؾ ًع١ة -

ٚكةرع ا٧٣٭ؽم كأٔػةد ا٣ػؽٚذؿ دعػخ كقػةدة ٔػـكز.. ٝجػ٢ أف ٱكػذٲِٞ ٬ػؾا 
ْةت ٱكٲؿة ك٬ٮ ٱذسةءب ٦جذك٧ة.. كٱٕٮد ا٧٣٭ػؽم إ٣ػٯ ًػع٫١ اٵػٲؿ ثٕؽ ٣ع

 :ك٬ٮ ٱٞ٭٫ٞ ٝةاٺ
أرأٱػػػػخ ٱػػػػة أظ٧ػػػػؽ ٠ٲػػػػٙ ٱكػػػػذٲِٞ ا٧٣ضػػػػة٩ٲ٨!.. ٹ أظػػػػؽ ٱجذكػػػػ٥ ٔ٪ػػػػؽ  -

 ...اٹقذٲٞةظ إٹ ا٧٣ضة٩ٲ٨! ٬٭٭٭٭٭٫

ٚؿ٦ٞ٪ػػة ٔػػـكز ثٕٲ٪ػػٲ٨ ٩ىػػٙ ٧٘٦ٌػػذٲ٨، كأػػػؿج ٦ػػ٨ صٲػػت ا٧٣٪ة٦ػػح ا٣ذػػٰ 
ز٥ مؿع ٱؿصػ٢ مػٕؿق ا٧٣ضٕػؽ  ٱؿدؽٱ٭ة ٦نُة أوٛؿ ٝؽ د ٤٠خ ٥ْٕ٦ أق٪ة٫٩..

 :ك٬ٮ ٱٛكؿ قؿ اثذكة٦ذ٫ ثىٮت ٦ذ٭ؽج
.. كٔ٪ػػؽ٦ة أقػػذٲِٞ  !داا٧ػة ٦ػػة أظ٤ػ٥ ثنػػؼه ٱ٪ػػةك٣٪ٰ رز٦ػة ٦ػػ٨ ا٧٣ػةؿ -

أدعكؿ ٤ٔی ا٣ع٤ػ٥ ا٧٣كػذٛـ.. كٱج٤ػٖ ٬ػؾا اٹقػذٛـاز ظػؽق ٔ٪ػؽ٦ة ٱجػؽأ 
٬ؾا ا٣نؼه ثػة٣ذ٭٥١ كا٣كػؼؿٱح ٦ػ٨ ذ٬ػةب ٬ػؾا ا٧٣ػةؿ ٚػٮر ا٩ذجػة٬ٰ 

ٰ ٦٪ػػػػػ٫.. ١٣٪٪ػػػػػٰ كًػػػػػٕخ ظػػػػػؽا ٣ذ٤ػػػػػٟ ٦ػػػػػ٨ ا٣٪ػػػػػٮـ كٔػػػػػؽـ اقػػػػػذٛةدد
اٹقػػذٛـازات ٬ػػؾق ا٧٣ػػؿة ٔ٪ػػؽ٦ة د١٧٪ػػخ ٦ػػ٨ وػػ٫ٕٛ ٝجػػ٢ ٣عْػػةت ٦ػػ٨ 

 .. !ٔٮددٰ إ٣ی ٔة٥٣ ا٣ٲْٞح

 :٣ٲ٤ُٜ ا٧٣٭ؽم ًع١ح ٦ؽكٱح أٔٞج٭ة ثذ٤ٕٲٜ قةػؿ
ٱة ٔـكز ٨٦ ٱؿ  كص٭ٟ ا٧٣ذٮرـ ا٣ٞجٲط ٬ؾاز قٲ٥٤ٕ أ٩ػٟ ٦ػ٨ دٕػؿض  -

ٟ دجػػؽك ٦٪ذنػػٲة.. .. إ٩ػػ!٤٣ىػػٛٓ، ٹ ا٣ػػؾم ٱكػػذٛـؾ ٚػػٰ أظٺ٦ػػٟ ثػػة٣٪ٞٮد
 .. !ٝجٲعة ٦٪ذنٲة
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ٚذٮٝٙ ٔـكز ٨ٔ ا٣ذ٧نٲٍ كٝؽ دؿؾ ا٧٣نٍ ٔة٣ٞة ٤ٔی مٕؿق اٵ٠ػؿث.. زػ٥ رد 
 :٦ٕةرًة

  !ٹ أكاٟٚٞ ا٣ؿأم.. ا٧٣٪ذنٮف ٱكذعٲ٢ أف ٱ١ٮ٩ٮا ٝجٲعٲ٨ -

 :ٵقأ٫٣ ٦كذ٘ؿثة ٝٮ٫٣
 ٱكذعٲ٢؟!.. ك٦ة ا٧٣ة٩ٓ ٱة ٔـكز؟ -

 :ٚأصةب ك٬ٮ ٱعؿؾ رأق٫ ٤ٕ٦ٺ
.. ٔٲٮ٩٭٥ ثؿاٝح ٔكػ٤ٲح، كاثذكػة٦ةد٭٥ ٹ !ا٣٪ةس ا٧٣٪ذنٮف ٥٬ أص٢٧  -

 .. !د٪ذ٭ٰ

ٚة٩ٛضؿت ًةظ١ة.. كد٨ٚ ا٧٣٭ؽم كص٭ػ٫ ٚػٰ كقػةدد٫ أ٦ػٺ ٚػٰ إ٩٭ػةء ٝ٭ٞ٭ةدػ٫ 
 ..ا٣ذٰ أٔضـد٫ ٨ٔ ا١٣ٺـ

*** 

ثٲي!.. ثٲي!.. ثٲي!.. ٣ٞؽ أظؿؽ ا٣جػٲي ٠جػؽم!!" ث٭ػؾق ا٣ٕجػةرات، وػةح       
٫٦ ك٬ػٮ ٱ٪ْػؿ إ٣ػی َجػٜ أؿا ٨ٔ قا٧٣٭ؽم ٰٚ ا٧٣ُجغ أز٪ةء كصجح اٷُٚةر ٦ٕج

ٝج٢ أف ٱعٮؿ أ٩ْةرق  ..ا٣جٲي ا٤ٞ٧٣ٰ ا٣ؾم ٹ ٱ٢٧ ٔـكز ٨٦ إٔؽادق ٢٠ وجةح
 :إ٣ی ٔـكز.. كٱىٲط ٰٚ كص٭٫ ٦ذؾ٦ؿا

أٹ دعكػػ٨ َ٭ػػػٰ مػػٰء آػػػػؿ؟!. ثػػٲي ٚػػػٰ ٠ػػ٢ ٱػػػٮـ!.. ٣ٞػػؽ ص٤ٕذ٪ػػػٰ  -
 ..!أظف ثإ٩٪ٰ زٕجةف ٹ إ٩كةف

ج٢ أف ٱذٮٝٙ ٔػ٨ ٠ةف ٔـكز ٣عْذ٭ة ٤ٔی كمٟ أف ٱٌٓ ٧ٞ٣ح ٰٚ ٚٲ٫.. ٝ
 :ذ٣ٟ ٦جذك٧ة، كٱؿد ٤ٔی ا٧٣٭ؽم ث٪جؿة مؽٱؽة ا٣٭ؽكء

.. إ٩ػ٫ إُٚػةر !.. ٹ أظػؽ ٱذػؾ٦ؿ ٦ػ٨ ا٣جػٲي قػٮاؾ!٤ٔی رقػ٤ٟ ٱػة وػةح -
 !اٵثُةؿ
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ك٤ٔػػی ٦ٞؿثػػح ٦٪٭٧ػػة، ٠٪ػػخ ٦٪٭١٧ػػة ٚػػٰ إٔػػؽاد ا٣نػػةم.. أراٝػػت ا٣ؼػػةرج ٦ػػ٨ 
٪ػخ ا٣٪ةٚؾة ٨٦ ظػٲ٨ ٳػػؿ، ٦٪ذْػؿا ٔػٮدة ٱٮقػٙ ا٣ػؾم ٗػةدر ٚؿامػ٫ ثػة٠ؿا.. ٠

ظؿٱىػػة ٤ٔػػػی أف ٩ضذ٧ػػٓ ص٧ٲٕػػػة ٤ٔػػػی ٦ةاػػؽة اٷُٚػػػةرز ٤ٚٞػػؽ ثػػػؽأت أر  ٚػػػٲ٭٥ 
ٔةا٤ذٰ ا٣ذٰ ظؿ٦خ ٦٪٭ة ثة٠ؿا.. أ٦ة ا٧٣ذ٪جػٰ.. ذ٣ػٟ ا٣ٛػؿد ا٣٘ػة٦ي، ٣ػ٥ أقػذُٓ 
أذجةرق مؼىة ٦ٞؿثة.. ٧٠ة ٥٣ أقذُٓ ٠ؾ٣ٟ، أذجػةرق مؼىػة ٗؿٱجػة.. ٔٺٝذػٰ 

كأظٲة٩ػة أػػؿ ، ٹ أ٠ػةد ث٫ ٠ة٩خ ٦ؽا كصـرا.. أظٲة٩ة أر  ٚٲ٫ ا٣ىؽٱٜ ا٧٣سػة٣ٰ، 
٦ػػ٨  ٦ػػٓ أٔؿٚػػ٫.. ك٣ٕػػ٢ ذ٣ػػٟ راصػػٓ إ٣ػػی قٲةقػػذ٫ ا٣ذػػٰ ٱٕذ٧ػػؽ٬ة ٚػػٰ ا٣ذٕة٦ػػ٢

ظٮ٫٣.. قٲةقح دٕذ٧ؽ اٷٝجةؿ ظٲ٪ة، كاٷٔػؿاض ٚػٰ أظػةٱٲ٨ ٠سٲػؿة.. كا٣ػؿاصط 
أف قٲةقذ٫ ٬ؾق، ٬ٰ ا٣ذٰ ٥٣ دض٤ٕ٪ٰ ٦ذع٧كػة ٠ٛةٱػح ٹ٩ذْػةرق ٤ٔػی كصجػةت 

 :٭ؽم ٔ٪٫اٷُٚةر، ٨١٣ ذ٣ٟ ٥٣ ٱ٧٪ٕ٪ٰ ٨٦ قؤاؿ ا٧٣
 !إ٣ی أٱ٨ ذ٬ت ا٧٣ذ٪جٰ ٱة دؿ ؟ -
 !..ٹ أدرم ٱة أظ٧ؽ.. ٫٤ٕ٣ ٱذةصؿ ٰٚ ا٣كٮؽ.. ٨٦ ٱؽرم -

أظككخ ثة٣ُٕل، ز٥ ٧ٔؽت إ٣ی ا٣سٺصح.. كٔ٪ػؽ٦ة ٚذعذ٭ػة، ٣ػ٥ أصػؽ ث٭ػة 
ػػخ  ٦ػػةء ثػػةرداز ٠ة٩ػػخ ا٣ٞ٪ٲ٪ػػةت ص٧ٲٕ٭ػػة ٚةرٗػػح.. ٚ ٛى إ٣ػػی ا٣ؿٚػػةؽ ا٧٣٪نػػ٤٘ٲ٨  ة٣ذ

 :ثةٷُٚةر، كػةَجذ٭٥ ٦ٮثؼة
٭ػػة؟!.. أد٪ذْػػؿكف اـكف ٔػػ٨ دٕجبػػح ا٣ٞ٪ٲ٪ػػةت ثٕػػؽ اقػػذ٭ٺؾ ٦ةدٕضػػ ٣ِػػ٥ى  -

 ..!٦٪٭ة أف دٕجئ ٩ٛك٭ة ث٪ٛك٭ة ٱة ٠كٺء؟

٥٣ ٱضج٪ٰ أظؽ ٦٪٭٧ة، كا٠ذٛٲة ثةٹثذكةـ ٧٠ة ٱٕٛػ٢ ا٧٣ٞػؿكف ثػؾ٩ٮث٭٥.. زػ٥ 
ادز ٧٣عػػخ كرٝػػح  أػؿصػػخ ا٣ٕجػػٮات ٝىػػؽ ٤٦ب٭ػػة.. كٔ٪ػػؽ٦ة ٧٧٬ػػخ ثػػإٗٺؽ ا٣جػػؿَّ

ٕجػٮات ٤ٔػی ا٣ُةك٣ػح، زػ٥ ٩ـٔػخ ا٣ٮرٝػح ٹوٞح و٘ٲؿة ٤ٔػی ثةثػ٫.. ٚٮًػٕخ ا٣
ٵٝؿأ ٦ة ٤ٔٲ٭ة.. ثؽا ا٣ؼٍ ٦أ٣ٮٚة ٨٦ رداءد٫، إذ أٱٞ٪ػخ ٦ػ٨ ا٣٪ْػؿة اٵك٣ػی أ٩ػ٫ 
ػٍ ٱٮقٙ.. ١٣٪٪ٰ ٥٣ أدٮٝٓ أف ٱ١ٮف ا١٧٣ذٮب ٤ٔٲ٭ة ػُةب كداع إٹ ٔ٪ؽ٦ة 

"وؽٱٰٞ أظ٧ؽ.. أمػ١ؿؾ ٤ٔػی ظكػ٨  :ا٩ذ٭ٲخ ٨٦ ٝؿاءد٫.. أذ٠ؿ أ٫٩ ٠ذت ٚٲ٫
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ؾ.. أ٩خ إ٩كةف َٲت ا٧٣ٕنؿ ٹ ٱ٧ػ٢ أظػؽ ٦ػ٨ وػعجذ٫.. ًٲةٚذٟ، كقٕح وؽر
٨١٣ ٱعؽث أف د١ٮف ٬٪ةؾ ٩٭ةٱح ٢١٣ مٰء.. ٣ٞؽ ١ٔؿ كصٮد ا٧٣ذ٪جٰ ٦ـاصػٰ، 
ك٦ػػة ٔػػؽت راٗجػػة ٚػػٰ ا٣جٞػػةء ث١٧ػػةف ٱذٮاصػػؽ ٚٲػػ٫.. أ٩ػػة آقػػٙ.. ث٤ػػٖ اٵوػػؽٝةء 
دعٲػػػةدٰ ا٣عػػػةرة..".. دُٞجػػػخ ظػػػٮاصجٰ ٦ػػػ٨ د٤ٞػػػةء ٩ٛكػػػ٭ة، كاردكػػػ٧خ ٤ٔػػػی 

 :ؿة كأ٩ة أ٦ؿر ا٣ٮرٝح إ٣ی ا٧٣٭ؽم ٝةاٺمٛة٬ٰ اثذكة٦ح قةػ
 !..ٹ أدرم ٥٣ ٱعت ثٕي ا٣٪ةس إُٔةء ٦٪عی درا٦ٰ ٣ٶظؽاث -

ٚأػؾ ا٧٣٭ؽم ا٣ٮرٝػح ا٣ىػ٘ٲؿة ثٲكػؿاق، كٝؿأ٬ػة ثٕٲ٪ٲػ٫.. زػ٥ قػ٧٤٭ة ٤٣ذػة٣ٰ 
ك٠أف اٵ٦ؿ ٹ ٱ٭٫٧.. ٣ٲ٧ك١٭ة ٔػـكز ٦ُػٮٹ.. زػ٥ ٱىػٲط ٦ذأقػٛة ثٕػؽ أف ٝؿأ٬ػة 

 :ثىٮت ٦ؿدٛٓ
.. ٹ أ١٩ؿ أ٫٩ ق٤ٲٍ ا٤٣كةف ١٣ػ٨ ٣ػ٫ ١٦ة٩ػح ٠جٲػؿة !ةأككق ق٪ٛذٞؽق ظذ٧ -

 !..ٰٚ ٤ٝجٰ

٥٘٧٘ٚ ا٧٣٭ؽم ث١ٺـ ظةؿ ٦ٌػ٫٘ دكف ثٲة٩ػ٫، زػ٥ أ٦كػٟ ٔػ٨ ا١٣ػٺـ ظذػی 
 :ث٤ٓ ٦ة ث٫٧ٛ.. كاقذؿق٢ ٝةاٺ

 .. ! ٹ أوؽؽ أف ٱ١ٮف ا٧٣ذ٪جٰ قجت رظٲ٫٤ -

 :ٚض٤كخ إ٣ی ا٣ُةك٣ح.. كٔٞجخ ٤ٔی اقذ٘ؿاث٫ كأ٩ة أ٤ٝت ا٣ٮرٝح ثٲ٨ أوةثٰٕ
٣ٞػػؽ ثػػؽأ دػػؾ٦ؿق ٦ػػ٨ ا٧٣ذ٪جػػٰ ٦جةمػػؿة ثٕػػؽ ر٬ػػةف ا٤٧٣ٕػػت، كدعػػٮؿ إ٣ػػی  -

 .. !ظٞؽ ٣ٲ٤ح ا٣جةرظح

 :٣ٲؿد ا٧٣٭ؽم ٝةاٺ
ك٬ػػ٢ دىػػؽؽ أف ٱٮقػػٙ قٲٌ٘ػػت ٦ػػ٨ ا٧٣ذ٪جػػٰ ثكػػجت ٬ػػؽؼ قػػض٫٤  -

٤ٔٲػػ٫!.. ٣ٞػػؽ قػػض٤خ ٤ٔٲػػ٫ ا٣ٕنػػؿات ٦ػػ٨ اٵ٬ػػؽاؼ ٦ػػ٨ ٝجػػ٢ ك٣ػػ٥ ٱأثػػ٫ 
أ٩٪ٰ أّػ٨ أ٩ػ٫ .. أٔذٞؽ أ٫٩ ثة٣ٖ ٰٚ ردة ٫٤ٕٚ، كاٵقٮأ ٨٦ ذ٣ٟ  !٣ؾ٣ٟ

 ..ثة٣ٖ ٦ذ٧ٕؽا
 !.. ك٧٣ةذا قٲذ٧ٕؽ ذ٣ٟ؟ -
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ٹ أ٥٤ٔ.. ٹ ٱجؽك ٌٗج٫ ٨٦ ا٧٣ذ٪جٰ ٦٪ُٞٲة.. أف ٱٌ٘ت ثكػجت ر٬ػةف  -
دة٫ٚ، ز٥ ٱذعٮؿ إ٣ی ٩ةٝؽ مٕؿم ثٲ٨ ٣ٲ٤ح كًعة٬ة.. أًػٙ إ٣ػی ذ٣ػٟ 

 .. !رظٲ٫٤ دكف دٮدٱٓ أك قةثٜ إ٩ؾار
ی ٦عٲػػةق إ٩٭ػة ا٣ؿٗجػح ٚػٰ اٹ٩ذٞػةـ ٱػة ٦٭ػػؽم.. ٣ٞػؽ مػة٬ؽت ا٣عػـف ٤ٔػ -

 .. !٨٦ كٝٓ ا٣٭ـٱ٧ح
ك٦ة ا٣ؾم أ٠ؽ ٣ػٟ ثػأف ٱٮقػٙ ٱٕذجػؿ ػكػةرد٫ ٤٣ؿ٬ػةف ٬ـٱ٧ػح؟!.. ك٦ػة   -

ا٣ؾم ٱؤ٠ؽ ٣ٟ ثأف ٦ة ٝؿأد٫ ٰٚ ٦ٺ٦ع٫ ظـف ٨٦ أقةق٫؟!.. ٦ػةذا ٣ػٮ 
أظ٧ػػؽ ظؽقػػٰ ٱٞػػٮؿ أ٩ػػ٫ ادؼػػؾ ا٧٣ذ٪جػػٰ ٱة٠ػػػةف ٱذْػػػة٬ؿ ثة٣عػػػـف ؟.. 

 ..ذرٱٕح ١٣ٰ ٱٛذؿؽ ٔ٪ة
!.. ٣ٮ ٠ػةف ٱؿٱػؽ ا٣ؿظٲػ٢ ٣ؿظػ٢ ثجكػةَح ك٦ة ظةصذ٫ إ٣ی ذرٱٕح أوٺ؟ -

 ..دكف ا٣جعر ٨ٔ ذراآ، ٱ١ٛٲ٫ أف ٱٞٮؿ كدأة

 :ٕٚٞت ٔـكز
 ..!.. ا٧٣ك١ٲ٨ دؿؾ ٣٪ة ػُةثة ص٧ٲٺ!٫٤ٕ٣ ٹ ٱذع٢٧ ٣عْةت ا٣ٮداع -

 :كرد ٤ٔٲ٫ ا٧٣٭ؽم ك٬ٮ ٱ٪ْؿ إ٣ٲ٫ ثإمٛةؽ
أ٩ػػػخ ا٧٣كػػػ١ٲ٨ ٱػػػة ٔػػػـكز!.. ٱٮقػػػٙ ٣ػػػٲف ٦ػػػ٨ ا٣٪ػػػٮع ا٧٣ؿ٬ػػػٙ ا٣ػػػؾم  -

.. ١٣٪٪ػػٰ أٔػػؽؾ !ظجػػح.. إ٩ػػ٫ ٱؼػػةؼ كٹ ٱكػػذعٲٰٱذعةمػػی دٮدٱػػٓ اٵ
 .. !ثأ٩٪ٰ قأ٠ذنٙ قؿ رظٲ٫٤ ا٧٣ٛةصئ

ٚضػػأة رف صػػؿس ا٣جٲػػخ.. كدػػؿؾ ٔػػـكز ٦ٕٞػػؽق ٦٭ػػؿكٹ إ٣ػػی ا٣٪ةٚػػؾة ٣ٲ٤ٞػػٰ 
 :٩ْؿة ٤ٔی ا٣ُةرؽ.. ٢ّ ٱعؽؽ إ٣ی ا٣ؼةرج ٦ُٮٹ، ٝج٢ أف ٱ٤ذٛخ كٱؼجؿ٩ة

 ..!إ٫٩ ا٧٣ذ٪جٰ -

 :كأردؼ ث٪جؿة ٦٪ؽ٬نحز٥ أ٢َ ٦ؿة أػؿ  ثأٝىی ٦ة ٱ١٧٪٫ ٨٦ صكؽق، 
إ٫٩ ٱع٢٧ مٲبة ٤ٔی ٠ذٛٲ٫!.. مٰء ٤٦ٛػٮؼ ٹ أقػذُٲٓ د٧ٲٲػـق، إ٩ػ٫  -

 ..!أمج٫ ثضسح ظٲٮاف
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كٚذعػخ ا٣جػةب ٧٤٣ذ٪جػٰ.. ٣ٲػؽػ٢ ك٬ػٮ ٱع٧ػ٢ ا٣نػٰء ا٣ػؾم  ..٩ـ٣خ ا٣ػؽرج
كوػػ٫ٛ ٔػػـكز.. ثػػؽا ظٲٮا٩ػػة ٦ذٮقػػٍ ا٣عضػػ٥، ٤٦ٛٮٚػػة ٚػػٰ ا٣ٕؽٱػػؽ ٦ػػ٨ اٵزػػٮاب 

ز ظذی أ٤ٚخ ٦ة ٱع٫٤٧ ٨٦ ٱؽٱ٫ ٤٦ٞٲة ث٫ كا٣ؼؿؽ.. ك٦ة إف أ٤ٗٞخ ا٣جةب كراءق
ٚػػٰ ا٣ؿد٬ػػح، زػػ٥ أ٣ٞػػی ثس٤ٞػػ٫ ٦ذ١بػػة ٤ٔػػی ا٣جػػةب كصج٭ذػػ٫ د٧٤ػػٓ ٔؿٝػػة.. ٚنػػؿٔخ 

 :أظؽؽ إ٣ٲ٫ دةرة، كإ٣ی ا٣ضك٥ ا٤٧٣ٛٮؼ دةرة أػؿ .. ٝج٢ أف ٱذ٥٤١ ٝةاٺ
 .. !.. إ٫٩ ٦ضؿد ٗـاؿ و٘ٲؿ!ٹ دعؽؽ إ٣ٰ ١٬ؾا -

٦ػ٪ٕٛٺ كأ٩ػة أزٱػ٢ اٵزػٮاب قؿ  صٮاث٫ ا٣ىةدـ ٠ىٕٞح ٤ٔی ثؽ٩ٰ.. ز٥ أصجذػ٫ 
 :٨ٔ ا٣ضسح ٦ؿدج١ة

ٗػػـاؿ؟!! ٬ػػ٢ دػػؽرؾ ٔٮاٝػػت اوػػُٲةد ا٣٘ػػـٹف ثة٧٣٪ُٞػػح؟! قذذكػػجت  -
 ...!!ٰٚ قض٪ٟ ٣سٺث ق٪ٮات

٣ػػ٥ ٱضج٪ػػٰ، ك٣ػػػ٥ ٱٕػػؿ ا٬ذ٧ة٦ػػة ٧٣ؼػػػةكٰٚ.. ثػػ٢ كمػػؿع ٱ٧كػػػط ا٣ٕػػؿؽ ٔػػػ٨ 
.. ك٧٣ة دأ٠ػؽت أف ا٣ضكػ٥ صسػح ٗػـاؿ ٕٚػٺز أردٚػخ  !صج٭ذ٫ ك٠أ٩٪ٰ ٹ أػةَج٫

 :ٗةًجة
..  !.. ٣ٞػؽ ص٪ٲػخ ٤ٔػی ٩ٛكػٟ!ٞؽ اوُؽت ظٲٮا٩ة ٦٭ؽدا ثػةٹ٩ٞؿاض٣ -

 .. !قذكض٪ٟ ا٣ك٤ُةت

 :ٚٞةـ ٨٦ ١٦ة٫٩، كظ٢٧ ا٣٘ـاؿ ٨٦ صؽٱؽ.. ز٥ د٥٤١ ك٬ٮ ٱىٕؽ ا٣ؽرج
ك٩ع٨ أك٣ػی ث٭ػؾا ا٣٘ػـاؿ ٦ػ٨  !ا٣ٌؿكرات دجٲط ا٧٣عْٮرات ٱة أظ٧ؽ -

 ..٩ٛك٫
 !!٥٣ أٚ٭٥؟ -
 ..٣٪ىٕؽ أكٹ، كقأمؿح ٣ٟ ٢٠ مٰء -

.. ككًٓ ا٧٣ذ٪جٰ ا٣٘ـاؿ ٤ٔی أرًٲذ٫ كقٍ ذ٬ٮؿ ا٣ؿٚةؽ.. دػ٤٪ة ا٧٣ُجغ
زػػػ٥ ا٩ع٪ٲػػػخ ٤ٔػػػػی ا٣ضسػػػح، كمػػػػؿٔخ ٚػػػٰ د٤ٞٲج٭ػػػػة ثعسػػػة ٔػػػػ٨ ا٣ضػػػؿح ٔ٪ػػػػؽ٦ة 

 :اقذ٘ؿثخ ٩ْةٚذ٭ة ٨٦ ا٣ؽ٦ةء.. ٣ٲٌؿب ا٧٣ذ٪جٰ ٤ٔی ٝٛةم ثؼٛح كٱكأ٣٪ٰ
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 !٦ةثٟ د٤ٞج٫؟ -

 :ٚةقذٮٱخ ٝةا٧ة، كأصجذ٫ كٔٲ٪ةم ٹ دذٮٝٛةف ٨ٔ ٚعه ا٣٘ـاؿ
 ..١ةف ا٣ضؿحأظةكؿ دعؽٱؽ ٦ -

 :ٌٚعٟ.. كرد ك٬ٮ ٱض٤ف إ٣ی صٮار ٔـكز
 ..٣ٞؽ ٝذ٤ذ٫ دكف أف أصؿظ٫ -

 :٣ٲ٪ذٛي ا٧٣٭ؽم ٨٦ ١٦ة٫٩ كدضعي ٔٲ٪ةق ٝةاٺ
 !ٝذ٤ذ٫؟!.. ك٠ٲٙ ٝذ٤ذ٫؟ -

 :كأصٲج٫ ٦ذ٭٧١ة
 .. !ك٢٬ ّ٪٪خ أ٫٩ امذؿاق ٨٦ ا٣كٮؽ ٱة ث٤ٲؽ؟!.. إ٫٩ ٗـاؿ ثؿم -

 :ٲةدق ٤٣٘ـاؿ ٝةاٺٝج٢ أف ٱذ٪ع٪ط ا٧٣ذ٪جٰ.. كٱنؿع ٰٚ قؿد كٝةآ اوُ
ثةٵ٦ف، كٔ٪ؽ٦ة ٠٪خ أدضٮؿ ٰٚ قٮؽ اٵ٩ٕػةـ، ٣ٛػخ ا٩ذجػة٬ٰ مػٲغ   -

٦كػػ٨ ٹ ٱجػػؽك ٠نػػٲٮخ ا٧٣٪ُٞػػح.. ٠ػػةف ٱؿدػػؽم زٲةثػػة ٔىػػؿٱح ٚػػةػؿة، 
ك٤ٔی ٦ٕى٫٧ قةٔح ذ٬جٲح دضؾب اٵ٩ْةر.. ٠ةف ٱٞىؽ ا٣جةٔح كاظؽا 

٧ػػػة دٕػػػؾر ٤ٔٲػػػ٫ إٱضػػػةد ٤ُ٦جػػػ٫ ٣كاظػػػؽا، كٱكػػػأ٣٭٥ ٔػػػ٨ رؽ ا٣٘ػػػـاؿ.. ك
ثؽأ ٰٚ قؤاؿ ا٣ٮاٚؽٱ٨ كا٣ٕةثؿٱ٨.. إ٣ی أف كو٢ ث٫ ا٧٣ُةؼ  ٔ٪ؽ٥٬ز

إ٣ػػػٰ، كقػػػأ٣٪ٰ ٦ػػػة إف ٠٪ػػػخ أ٤٦ػػػٟ رؽ ٗػػػـاؿ ٤٣جٲػػػٓ أك إف ٠٪ػػػخ أٔػػػؿؼ 
مؼىة ٦ة ٱ٫١٤٧.. ٧٧٬خ ثة٣٪ٰٛ، ٗٲؿ أ٩٪ٰ د٧٭٤خ ٤ٝٲٺ، كقػأ٣ذ٫ ٔػ٨ 
ظةصذػػ٫ ثػػ٫.. ٚػػة٦ذ٪ٓ ٔػػ٨ إػجػػةرم ٦ؿاكٗػػة، كأػجؿ٩ػػٰ ثأ٩ػػ٫ ٦ٕذػػةد ٤ٔػػی 

ٱىُةد٬ة ٰٚ أٔة٣ٰ ٬ػؾق ا٣ضجػةؿ، ٝجػ٢ مؿاء ص٤ٮد ا٣٘ـاؿ ٨٦ ٝ٪ةص 
أف ٱذ٥ ا٣ٞجي ٤ٔی ٬ؾا اٵػٲؿ ٦ؤػؿا، كٱـج ث٫ ا٣ػؽرؾ ٚػٰ ا٣كػض٨.. 
قػػػأ٣ذ٫ ٔػػػ٨ ا٣ػػػس٨٧ ا٣ػػػؾم ٱؽٕٚػػػ٫ ٣ٞػػػةء ا٣ض٤ػػػؽ ا٣ٮاظػػػؽز ٚأصػػػةث٪ٰ ثأ٩ػػػ٫ 
ٱنذؿٱ٫ ثٕنؿة أٹؼ در٥٬ إف ٠ػةف ثعة٣ػح صٲػؽة، كثكػخ آٹؼ در٬ػ٥ 

ًػخ ٤ٔٲػ٫ أف إف ٠ةف ث٘ٲؿ٬ة.. ٚأظججخ ا١ٛ٣ؿة ككاٚٞخ ٬ٮام، ز٥ ٔؿ



 

179 

 
 

أوُةد ٫٣ ٗـاٹ ٠ة٦ٺ كٱؽٚٓ ٣ٰ زٺزح ٔنؿ أ٣ٙ در٥٬ ز٧٪ة ٫٣.. ١ٛٚؿ 
٤ٝػػٲٺ، زػػ٥ كاٚػػٜ ٤ٔػػی ٔؿًػػٰز ٣ٲعػػؽد ٔنػػٲح ا٣ٲػػٮـ ٦ٮٔػػؽا ٤٣ىػػٛٞح، 
كٱعػػػؽد ثػػػةب ا٣كػػػٮؽ ا٣ؼ٤ٛػػػٰ ١٦ة٩ػػػة ٣٭ػػػة.. كظؿوػػػة ٦٪ػػػٰ ٤ٔػػػی د٪ٛٲػػػؾ 
كٔػػػؽمز أػػػػؾت ُٝػػػٓ زػػػٮب ٦ػػػ٨ ا٣ٞجػػػٮ، كٗػػػةدرت ا٧٣٪ػػػـؿ ٝجػػػ٢ ا٣ٛضػػػؿ 

َؿٱٞػػٰ إ٣ػػی إظػػؽ  ا٧ٞ٣ػػ٥ ا٣ضج٤ٲػػح ثعسػػة ٔػػ٨  ثكػػةٔذٲ٨.. زػػ٥ أػػػؾت
ًػػة٣ذٰ.. اقػػذ٘ؿٝخ قػػةٔح ٦ػػ٨ ا٣ذكػػ٤ٜ ٝجػػ٢ أف أ٬ذػػؽم إ٣ػػی مػػضؿة 
ظٮ٣٭ػػػة ٌٚػػػٺت ٗػػػـٹف.. ٧٤ٕٚػػػخ أف ا٣٘ػػػـٹف دٞىػػػؽ٬ة ٣ذٞذػػػةت ٤ٔػػػی 
ا٣٪جةت ا٣ؾم ٱ٪ذنؿ ظٮ٣٭ة، كأػػؾت ظضػؿة وػ٧ةء ٠جٲػؿة، زػ٥ أذ٤ٲػخ 

ؿ ٧٣ػػة ا٣نػػضؿة ٦ذٮارٱػػة ثػػٲ٨ أٗىػػة٩٭ة.. ٤٤ّػػخ قػػة٠٪ة ٤ٔػػی د٤ػػٟ ا٣عػػة
ٱٛػػػػٮؽ ا٣كػػػػةٔذٲ٨، إ٣ػػػػی أف اثذكػػػػ٥ ا٣عػػػػِ ٣ػػػػٰ كاٝذػػػػؿب ا٣٘ػػػػـاؿ ٦ػػػػ٨ 
ا٣نػػضؿة.. ٚػػة٩ذْؿت إ٣ػػٯ أف أوػػجط دعػػخ ٦ؿ٦ػػةم، زػػ٥ أ٤ٚذػػخ ا٣عضػػؿ 
٦ػػ٨ ٱػػؽمز ٣ٲكػػٍٞ ٤ٔػػٯ ٝٛػػة ا٣٘ػػـاؿ كٱٛٞػػؽق كٔٲػػ٫.. ظٲ٪٭ػػة ٩ـ٣ػػخ ٦ػػ٨ 
٦ؼجبػػػٰ، كػ٪ٞذػػػ٫ ثؿ٠جذػػػٰ إ٣ػػػٯ أف ٣ٛػػػِ أ٩ٛةقػػػ٫ ك٠ٛػػػخ ٝٮاا٧ػػػ٫ ٔػػػ٨ 

 ..ب كصبخ ث٫ إ٣ٯ ٬٪ةاٹًُؿاب.. ز٥ ٣ٛٛذ٫ ٰٚ ُٝٓ ا٣سٮ

د٤ٞىػػػخ اثذكػػػة٦ح ٔػػػـكز، كًػػػةٝخ ٔٲ٪ػػػةق إمػػػٛةٝة ٤ٔػػػٯ ظػػػةؿ ا٣عٲػػػٮاف.. 
كثؿٝػػخ ٔٲػػٮف ا٧٣٭ػػؽم كدجكػػ٥ ز٘ػػؿق، زػػ٥ وػػةح ٝػػةاٺ ك٬ػػٮ ٱٌػػؿب ث١ٛػػ٫ ٤ٔػػٯ 

 :ا٣ضسح ا٣٭ة٦ؽة
إ٩٪ػػٰ أٗجُػػٟ ٤ٔػػٯ ٦٘ة٦ؿدػػٟ ٬ػػؾق ٱػػة ٦ذ٪جػػٰ!.. د٧٪ٲػػخ ٣ػػٮ ٠٪ػػخ ٦ٕػػٟ  -

 ..!ٵوُةد كاظؽا ثؽكرم

ككًػػٓ ا١٣ػػأس ثٞػػٮة ر٦نػػخ ٣٭ػػة ٔٲ٪ػػة ٔػػـكز، زػػ٥ اردنػػٙ رمػػٛح ٦ػػ٨ ا٣نػػةم.. 
 :كأردؼ ٝةاٺ

 ..!٥ٕ٩ ا٧٣٘ة٦ؿة ٬ٰ!.. ٦٘ة٦ؿة ٦ضـٱح، كثسٺزح ٔنؿ أ٣ٙ در٥٬ -

 :ٵٔٞت ٤ٔٯ ٠ٺ٫٦ ٝةاٺ
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.. ٦٘ػػة٦ؿة قذذكػػجت ٣ػػ٫ ٚػػٰ زػػٺث ! ثػػ٢ ثػػبف ا٧٣٘ػػة٦ؿة ٬ػػٰ ٱػػة ٦٭ػػؽم -
ظىػػؿ ٣ػػ٫ ٦ػػ٨ ا٧٣ذةٔػػت!.. ثٕػػؽ ٤ٝٲػػ٢  قػػ٪ٮات ٦ػػ٨ ا٣كػػض٨، كٚػػٰ ٦ػػة ٹ

 ..!٤ُح ثةث٪ةقٲُؿؽ أٔٮاف ا٣ك

 :ٚؿد ا٧٣ذ٪جٰ ثسٞح كٝؽ كًٓ قة٫ٝ ٤ٔٯ اٵػؿل
ٹ د٤ٞػػٜ ٱػػة أظ٧ػػؽز ٣ػػ٥ ٱؿ٩ػػٰ أظػػؽ، ك٣ػػ٥ ٱذٕٞج٪ػػٰ أظػػؽ.. ٣ٞػػؽ أظ٧١ػػخ  -

 ..ػُذٰ صٲؽا

 :ز٥ قأ٫٣ ٔـكز ثذأزؿ دض٤ٯ ٰٚ ثعح وٮد٫
 . .!٢٬ ٠ةف ٨٦ ا٣ٌؿكرم أف دعؿ٫٦ ٨٦ ا٣عٲةة ك٬ٮ ٹ ٱـاؿ و٘ٲؿا؟ -

 :ٚـٚؿ ا٧٣ذ٪جٰ.. ز٥ أصةب
رصػػ٢ ٹ ٱؿًػػٯ ثة٣ػػؾؿ كا٣٭ػػٮاف، كٝػػؽ ٔة٬ػػؽت ٩ٛكػػٰ ٤ٔػػٯ  إقػػ٧ٓ.. أ٩ػػة -

ث٤ػػٮغ ا٧٣ضػػؽ ك٦كػػةٔؽد٥١ ٤ٔػػٯ ث٤ٮٗػػ٫.. ٣ػػؾ٣ٟ، كٔ٪ػػؽ٦ة وػػةدٚخ أكؿ 
ٚؿوػػػػح ٦ػػػػ٨ مػػػػأ٩٭ة أف د٧٭ػػػػؽ ٣٪ػػػػة ٩عػػػػٮ دعكػػػػٲ٨ أكًػػػػةٔ٪ةز قػػػػةرٔخ 
كاقذ٤٤٘ذ٭ة دكف أف أدٞةٔف أك أد٭ةكف.. رث٧ة ٝػؽ د١ػٮف ا٣سٺزػح ٔنػؿ 

٪ػة أثٮاثػة أػػؿل ٣ض٪ػٰ أ٣ٙ در٥٬ ظٞٲؿة ٚػٰ أ٩ْػةر٥٠، ١٣٪٭ػة قػذٛذط ٣
 ..ا٧٣ـٱؽ

 :ٝةَٕذ٫ قةػؿا
 ..!ا٧٣ضؽ؟!.. أم ٦ضؽ ٬ؾا؟!.. ك٦ة ٔٺٝح ا٧٣ةؿ ثة٧٣ضؽ؟  -

 :ٚأصةب ٦٪نؽا
 ٚٺ ٦ضؽ ٰٚ ا٣ؽ٩ٲة ٨٧٣ ٢ٝ ٦ة٫٣..  -

 ..كٹ ٦ةؿ ٰٚ ا٣ؽ٩ٲة ٨٧٣ ٢ٝ ٦ضؽق
ٚػػػٰ د٤ػػػٟ ا٤٣عْػػػح، أظككػػػخ ثػػػأف ا٧٣ذ٪جػػػٰ مػػػؼه ثٕٲػػػؽ ٠ػػػ٢ ا٣جٕػػػؽ ٔػػػ٨ 

 :مٕؿ ث٫ ظٲةؿ ٧َٮظ٫ ا٣ـااؽا٣ٮاٝٓ.. كٝؿرت ٦ىةرظذ٫ ث٧ة أ
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ٱػػة ٦ذ٪جػػٰ.. ا٧ُ٣ػػٮح مػػٰء ص٧ٲػػ٢، ١٣٪ػػ٫ إذا زاد ٔػػ٨ ظػػؽق ا٤ٞ٩ػػت إ٣ػػٯ  -
ًػػؽق، ك٣ػػٟ ٚػػٰ ظٲةدػػٟ ا٣كػػةثٞح أ٠جػػؿ د٣ٲػػ٢.. ٣ٞػػؽ ٠٪ػػخ مػػةٔؿا ٠جٲػػؿا 
كٝىؽت ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ اٵ٦ؿاء كا٤٧٣ػٮؾ كوػةظجذ٭٥.. كث٤ػٖ ثػٟ ا٧ُ٣ػٮح 
 إ٣ػػٯ ٤َػػت ا٧٣٪ةوػػت ا٤ٕ٣ٲػػة ٦ػػ٨ ٠ػػةٚٮر اٷػنػػٲؽم.. ١٣٪ػػٟ ٣ػػ٥ د٤ٛػػط،
كا٣كػػجت ٚػػٰ ذ٣ػػٟ ٬ػػٮ ٧َٮظػػٟ ا١٣جٲػػؿ ٩ٛكػػ٫، إ٩ػػ٫ ٱؼٲػػٙ اٳػػػؿٱ٨ 
كٱض٤ٕ٭٥ ٤ٔٯ ظؾر ٦٪ٟ، كٱؼ٤ٜ ٣ػٟ ا٣ٕؽٱػؽ ٦ػ٨ اٵٔػؽاء كا٣عكػةد.. 
أ٩ػػة ٹ أ٧َػػط إ٣ػػٯ ا٧٣ضػػؽز دٕضج٪ػػٰ ظٲػػةدٰ ٬ػػؾق، كٹ أرل ٚٲ٭ػػة ذٹ كٹ 

 ..٬ٮا٩ة.. أ٩ة ٧ُ٦ب٨ ك٦ؿدةح ١٬ؾا
 :ٚةثذك٥ ا٧٣ذ٪جٰ كرد ٝةاٺ

جذ٘ةم ٚٲ٧ة ٦ٌٯ.. ١٣٪٪ٰ ٔػؽت ٣ذعٞٲٞػ٫ أص٢، ٣ٞؽ ٚن٤خ. ٰٚ ٩ٲ٢ ٦  -
كقأ٢٧ٔ صة٬ؽا ٤ٔی دعٞٲ٫ٞ، ٚأف أ٠ٮف ذا ٧َٮح زااؽ أرظ٥ ٣ٰ ٨٦ 
أف أ٠ػػػٮف ثػػػٺ ٧َػػػٮح كٹ ٬ػػػؽؼ ٦س٤ػػػٟ.. ٤ٕٚػػػی اٵٝػػػ٢ أ٤٦ػػػٟ ػُُػػػة 
ػػػةؿ ٹ ٱضػػػؽ ظؿصػػػة ٚػػػٰ أف ٱ١ػػػٮف صػػػـءا ٦ػػػ٨  ُظ كأ٬ػػػؽاٚة، أ٦ػػػة أ٩ػػػخ ٚجى

 .. ٦ؼُُةت اٳػؿٱ٨ كأ٬ؽاٚ٭٥، ك٬ؾا ٔٲ٨ ا٣ؾؿ ا٣٭ٮاف

 :٫ ٦كذ٪١ؿاٝةَٕذ
٦ةذا؟! ٠ٲٙ أ٠ٮف صـءا ٨٦ ػٍُ اٳػؿٱ٨ كأ٩ة ٹ أمةر٠٭٥ ٚٲ٭ة؟!..   -

 ..ٝٮ٣ٟ ٬ؾا ٹ ٱكذٞٲ٥

 :ٚأصةب ٝةاٺ
ٔضػػػـؾ ٔػػػ٨ دعؽٱػػػؽ ٬ػػػؽؼ ٣٪ٛكػػػٟ، قػػػٲذؼؾق اٳػػػػؿكف ٦ُٲػػػح ٩عػػػٮ  -

 .. ا٣ؼةوح.. ك٬ؾا ٦ة ٱض٤ٕٟ صـءا ٨٦ ٦ؼُُةد٭٥ ٥دعٞٲٜ أ٬ؽاٚ٭

 :ز٥ ٔٞت ا٧٣٭ؽم ٦٪ةوؿا رأم ا٧٣ذ٪جٰ
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٧٣ذ٪جػػٰ ٱػػة أظ٧ػػؽ.. ٦ػػ٨ ٣ػػ٥ ٱكػػذ٢٧ٕ ٩ٛكػػ٫ ٚػػٰ دعٞٲػػٜ ٦ػػة ٣ٞػػؽ وػػؽؽ ا -
ٱؿٱػػؽقز قٲكػػذ٫٤٧ٕ اٳػػػؿكف ٚػػٰ دعٞٲػػٜ ٦ػػؿاد٥٬.. ك٣ػػٟ أ٩ػػخ دؼذػػةر 

 ..٨٦ د١ٮف ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ٕةد٣ح، ٚةٔٺ؟ أـ ٦ٕٛٮٹ ث٫؟

 مأدر ٹ٥٣ أصت ا٧٣٭ؽم.. ٵ٩٪ػٰ ٣ػ٥ أ٠ػ٨ راٗجػة ٚػٰ دعٞٲػٜ مػٰء ظٲ٪٭ػة.. 
ٞػػ٫ دةٚ٭ػػة ٚػػٰ ٩ْػػؿم.. إ٩٭ػػ٥ ٧٣ػػةذا ثػػؽا ٠ػػ٢ ٦ػػة ٱٞةدػػ٢ اٳػػػؿكف ٦ػػ٨ أصػػ٢ دعٞٲ

ٱؿ٠ٌٮف كٱؿ٠ٌٮف كٱؿ٠ٌٮف كٱذٕجػٮف كٝػؽ ٱؼكػؿكف ا٣ػجٕي ٦ػ٨ ٦جػةدا٭٥ 
كٔٺٝةد٭٥ ٦ٞةث٢ أمٲةء ٹ دكةكم ٝٲ٧ح اٹقذ٧ذةع ث٭ة ٩ىٙ ا٣ض٭ؽ ا٧٣جؾكؿ.. 
٤ظٮا ٦٪٫ ٚػٰ  ٧ى ٕضجٮف ثة٣نٰءز ٚٲؿٗجٮف ث٫ز ز٥ ٱذٕجٮف ٰٚ ا٣عىٮؿ ٤ٔٲ٫، ٣ٲى ٱ.

٥ ا٣ؾٱ٨ ٱ١ؿركف ٬ػؾق ا٤٧ٕ٣ٲػح داا٧ػة، دكف اٵػٲؿ.. ٦ٌٲٕح كٝخ.. كاٵٗجٲةء ٬
أف ٱػػػؽر٠ٮا أف ا٧٣ذٕػػػح ا١٣جػػػؿ  د٧١ػػػ٨ ٚػػػٰ ٔػػػؽـ ا٣عىػػػٮؿ ٤ٔػػػی ا٣نػػػٰء ا٣ػػػؾم 
ٱؿٱؽك٩ػ٫.. إف أظججػػخ مػػٲبة، ٹ دعىػ٢ ٤ٔٲػػ٫.. ١٬ػػؾا ٣ػػ٨ دذٕػت، ك٣ػػ٨ د٧ػػ٢، ك٣ػػ٨ 

 .. ٱٛٞؽ ا٣نٰء ثؿٱ٫ٞ

٣ٲجذك٥ ا٧٣ذ٪جٰ ٔ٪ؽ٦ة ٨ّ أف ق١ٮدٰ ٔضـ ٔػ٨ اٷصةثػح.. كٱىػت ٣٪ٛكػ٫ 
 : ٣نةم ك٬ٮ ٱ٪نؽ ًةظ١ة٠أقة ٨٦ ا

 ٦ة ٣ضؿح ث٧ٲخ إٱٺـ . .٨٦ ٱ٭٨ ٱك٭٢ ا٣٭ٮاف ٤ٔٲ٫ -

*** 

أدى٥َّ ا٧٣ذ٪جٰ وػٛٞذ٫ ٚػٰ ا٣ٮٝػخ ا٧٣عػؽد، كٔػةد إ٣ػی ا٣جٲػخ دكف أف ٱُٛػ٨ 
أظػػؽ ٦ػػ٨ ا٧٣ػػؿاٝجٲ٨ ٧٣ػػة ٝػػةـ ثػػ٫.. زػػ٥ اقػػذ٤ٞی ٤ٔػػی قػػضةد ا٣ج٭ػػٮ كا٩نػػ٢٘ ٦ٕػػٰ 

ػػػ ٕى ؽِّ أرثػػػةح ا٣ىػػػٛٞح ث٧ذةثٕػػػح اٵػجػػػةر ٤ٔػػػٯ مةمػػػح ا٣ذ٤ٛػػػةز، ٚٲ٧ػػػة د٤١ػػػٙ ٔػػػـكز ِث
كٚؿز٬ػة ٤ٔػػی ا٣ُةك٣ػػح ا٣ـصةصٲػػح كرٝػػح كرٝػػح.. أذ٠ػػؿ أ٩ػػ٫ اقػػذ٘ؿؽ كٝذػػة َػػٮٱٺ 

ِذ٥َّ ا٣ٕؽ، كٱؼجؿ٩ة ٦ذ٤ٕس٧ة كأ٦ةرات ا٣نٟ د٧ٶ ٦عٲةق  :ٝج٢ أف ٱ.
 ..!ا٧٣ج٤ٖ ٩ةٝه!.. د٪ٞى٫ ٦بذة در٥٬ -
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٥٣ ٱ٪ذج٫ ا٧٣ذ٪جٰ ١٣ٺـ ٔـكز.. ٨١٣ ا٧٣٭ؽم ا٣ؾم ٠ةف ظٲ٪٭ة ٦٪٭١٧ة ٰٚ دىٛط 
 :ا٣ذٮاو٢ اٷصذ٧ةٰٔ أصةث٫ ٝةاٺ ٦ٮاٝٓ
 .. ٤ٕ٣ٟ أػُأت ا٣ٕؽ ٱة ٔـكز -

ٚٛػؿؾ ٔػػـكز ٝٛػػةق ٠ة٧٣ٕذػػةد، كثػػؽأ ا٣ٕػػؽ ٦ػػؿة أػػػؿ .. كاقػػذٮل ا٧٣ذ٪جػػٰ ٚػػٰ 
١٦ة٫٩ صة٣كة ٔ٪ػؽ٦ة ٔؿًػخ ا٣٪نػؿة دٞؿٱػؿا ٔػ٨ دٛضٲػؿات إر٬ةثٲػح اقػذ٭ؽٚخ 
٦ؽ٩ة ٦ؼذ٤ٛح ٨٦ ا٣ٕة٥٣.. ٝجػ٢ أف ٱٞ٭ٞػ٫ قػةػؿا، كٱكػذ٤ٰٞ ٦ضػؽدا ك٬ػٮ ٱ٤ٕػٜ 

 :ی ا٣ؼجؿ ٦ذكةاٺ٤ٔ
٨٦ اٵ٠سؿ ٗجةء ٱةدؿل؟! أ٥٬ ا٣ؾٱ٨ ٱعةك٣ٮف دنٮٱ٫ ا٣ٕؿب ثة٣ُؿٱٞػح  -

 !٩ٛك٭ة ٰٚ ٢٠ ٦ؿة؟!.. أـ ٥٬ ا٣ؾٱ٨ ٱىؽٝٮف ٬ؾق ا٣ؼؽٔح داا٧ة؟

أٔضج٪ػػٰ دكػػةؤ٫٣ ا٣كػػةػؿ ظػػٲ٨ كاٚػػٜ ٦ٌػػ٧ٮ٫٩ ٝؿاءدػػٰ ٣ٶكًػػةع، زػػ٥ ٤ٔٞػػخ 
 :٤ٔٲ٫ ٝةاٺ

٦ػػػػ٨  أرل أ٩ػػػػٟ قذىػػػػجط ٦ع٤ػػػػٺ قٲةقػػػػٲة ٚػػػػٰ كٝػػػػخ كصٲػػػػـ!.. ١٣ػػػػ٨  -
ا٧٣كػػػػذ٭ؽىٚٮف ٚػػػػٰ ٩ْػػػػؿؾ؟ ٬ػػػػ٢ ٬ػػػػ٥ ا٣ٕػػػػؿب ػةوػػػػح؟ أـ ا٧٣كػػػػ٧٤ٮف 

 ..ٝةَجح؟

ٚأصػػةب دكف أف ٱجٕػػؽ أ٩ْػػةرق ٔػػ٨ ا٣نةمػػح ا٣ذػػٰ ثػػؽأت ٚػػٰ ٔػػؿض ٦نػػة٬ؽ 
 :٧٣ْة٬ؿات د٪ؽد ثة٣ذٛضٲؿات

ٹ أٔذٞؽ أف ٣ٶ٦ؿ ٔٺٝح ثةٷقٺـ، ٤ٚٮ ٠ةف اٵ٦ؿ ٠ؾ٣ٟ ٣ذ٥ اقذ٭ؽاؼ  -
اٵ٦ػؿ ث٧ػة ٱ١٤٧ػ٫ ا٣ٕػؿب أ٩ؽك٩ٲكٲة أ٠جِؿ دض٧ٓ ٧٤٣ك٧٤ٲ٨، كإ٧٩ػة ٱذ٤ٕػٜ 

٦ػػ٨ زػػؿكات.. ك١٣ػػٰ ٱكػػذُٲٓ ا٧٣ذؿثىػػٮف ث٭ػػ٥ اقػػذ٘ٺ٣٭ة كا٣كػػٲُؿة 
٤ٔٲ٭ػػػةز ٱعؿوػػػٮف ٤ٔػػػٯ إًػػػٕةٚ٭٥ ثٌػػػؿب ا٣ػػػؿكاثٍ ا٣ذػػػٰ دض٧ٕ٭ػػػ٥.. 
ك٤ٔٲػػ٫ ٚػػإف دنػػٮٱ٫ اٷقػػٺـ ٣ػػٲف ٗةٱػػح ٔ٪ػػؽ٥٬ ثٞػػؽر٦ة ٬ػػٮ كقػػٲ٤ح 

 ..٣ذعٞٲٜ ٦ رث٭٥

 :ٚضأة وةح ٔـكز
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 ..ى٫ مٰء٣ٞؽ وؽٝخى ٱة ٦٭ؽم!.. ا٧٣ج٤ٖ ٠ة٢٦ ٹ ٱ٪ٞ -

 ٚة٣ذٛذ٪ة إ٣ٲ٫ ص٧ٲٕة.. كدٕضجخ ٨٦ مأف اٷ٫٣ ٰٚ ٦ؼ٤ٮٝػ٫ ا٣ٛؿٱػؽ ٔػـكز، أ
 :٧٣ذةثٕح ا٣٪نؿة اٷػجةرٱح، كٔٞت ا٧٣٭ؽم ٤ٔٯ ٠ٺـ ا٧٣ذ٪جٰ ٝةاٺ تٔؽز٥ 

٦ػػة ٔػػةد أظػػؽ ٱ٭ػػذ٥.. قػػٮاء ٠ػػةف ا٧٣كػػذ٭ؽٚٮف ٔؿثػػة أك ٗٲػػؿ٥٬.. ظذػػٯ  -
ؼػؿس ا٣ٕؿب ٦ػة ٔػةدك ٱ٭ذ٧ػٮف ٣جٌٕػ٭٥.. دٞػٓ ا٣عػؿكب كا٧٣ضػةزر، ٚٲ

ثٌٕػػػ٪ة ثضػػػج٨، كٱ١ذٛػػػٰ ثٌٕػػػ٪ة اٳػػػػؿ ثػػػة٣ؼؿكج ٚػػػٰ ٦ْػػػة٬ؿات، أك 
ثذ٘ٲٲػػؿ وػػػٮر ا٣جؿكٚةٱػػػ٢ ك٠أ٩ػػػ٫ د٤ٞٲػػؽ قػػػ٪ٮم.. كٔ٪ػػػؽ٦ة ٱعػػػ٢ ا٤٣ٲػػػ٢ز 

 ..ٱؿٝؽ ا٣ض٧ٲٓ ٤ٔٯ أٚؿمذ٭٥ ا٣ٮزٲؿة ك٠أف مٲبة ٥٣ ٱٞٓ

د٧ٕ٪ػػػػخ ٤ٝػػػػٲٺ ٚػػػػٰ دٕٞٲػػػػت ا٧٣٭ػػػػؽمز كدجػػػػةدرت إ٣ػػػػٯ ذ٬٪ػػػػٰ ا٣ٕؽٱػػػػؽ ٦ػػػػ٨ 
 :، كَؿظخ ثٌٕ٭ة اٳػؿ ٤ٔی ا٣ؿٚةؽا٣ذكةؤٹت.. ٚٞؿرت اٹظذٛةظ ثجٌٕ٭ة

٧٣ةذا ٨ْ٩ دك٦ة أف ٬٪ةؾ ٨٦ ٱذ ٦ؿ ٤ٔٲ٪ػة؟! ٬ػ٢ ٬٪ػةؾ دػ ٦ؿ ٕٚػٺ؟.. أـ  -
 ..!أ٫٩ ٦ضؿد ا٦ذؽاد ٣سٞةٚح ا٣ؼ٪ٮع كا٣ذ٪ى٢ ٨٦ ا٧٣كؤك٣ٲةت؟

 :٣ٲٕٞت ٔـكز ٦كذٛكؿا
 ٬ٺ أكًعخ ٣ٰ دكةؤ٣ٟ اٵػٲؿ؟ -

 :كأصٲج٫ ٦ٮًعة
كراء ٣ػػػػٮـ  أٔ٪ػػػػٰ ثسٞةٚػػػػح ا٣ذ٪ىػػػػ٢ أك٣بػػػػٟ ا٣ػػػػؾٱ٨ ٱؼٛػػػػٮف ٔضػػػػـ٥٬ -

اٳػػػؿٱ٨.. أك٣بػػٟ ا٣ػػؾٱ٨ ٱ٤ٮ٦ػػٮف ا٧٣٪جػػ٫ ٤ٔػػٯ اقػػذ٘ؿاٝ٭٥ ٚػػٰ ا٣٪ػػٮـ، 
كٱ٤ٮ٦ػػػٮف ا٣ُٞػػػةر كا٣جػػػةص ٤ٔػػػٯ كوػػػٮ٣٭٥ ا٧٣ذػػػأػؿ، كٱ٤٤ٕػػػٮف قػػػٮء 

 ..٦ـاص٭٥ كدىؿٚةد٭٥ ثة٣ُٞف كا٧٣٪ةخ، كاٵ٦س٤ح ٠سٲؿة

 :ٝج٢ أف ٱضٲت ا٧٣ذ٪جٰ ٝةاٺ
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ؿ ٤ٔٲ٪ػػة، ٧٦ػػة ٹ مػػٟ ٚٲػػ٫ أف ٬٪ػػةؾ ٦ػػؤا٦ؿة، كإذا ٤ٝ٪ػػة أف ٹ أظػػؽ ٱذػػ ٦  -
٧٤ٚػػةذا ٱعنػػؿ ا٣٘ػػؿب أ٩ػػٮٚ٭٥ ٚػػٰ قٲةقػػةد٪ة كأ٦ٮر٩ػػة؟... ٣ُة٧٣ػػة دػػ ٦ؿ 

 ..اٵٝٮٱةء ٤ٔٯ ا٣ٌٕٛةء ٔجؿ ا٣ٕىٮر

 :ز٥ دكةءؿ ٔـكز ثىٮد٫ ا٣ؿٝٲٜ ٦كذ٘ؿثة
٧٣ةذا ٱذ ٦ؿ ا٣٪ةس؟! ٦ة ا٣ػؾم ٱ٧ػ٪ٕ٭٥ ٦ػ٨ اٹدٛػةؽ كا٣ٕػٲل ثكػٺـ؟!..  -

 ٧٣ةذا ٱىؿكف ٤ٔٯ ا٣عؿكب ك٥٬ ٱ٧٤ٕٮف ٩ذةاض٭ة ا١٣ةرزٲح؟

 :ٌعٟ ا٧٣ذ٪جٰ كأصةث٫ ٝةاٺٚ
ـ. ٫٤٧٣ ا٣٪ةس ثُجٕ٭٥ ا٤٧٣ٮؿ، ك٣ى٪ٕٮا ظؿكثػة ٦ػ٨ أدٛػ٫   - ٺ ٣ٮ قةد ا٣كظ

 ..! اٵقجةب

 :ز٥ ا٣ذٛخ إ٣ٰ كأردؼ َة٣جة
 ..! ٬ٺ ٗٲؿتى ٬ؾق ا٣ٞ٪ةة؟!.. ٣ٞؽ قب٧خ أػجةر ا٣ذٛضٲؿات كا٣عؿكب -

ٚأػؾت آ٣ح ا٣ذع٥١ ٨٦ ٤ٔی ا٣ُةك٣ػح، كمػؿٔخ ٚػٰ دىػٛط ا٣ٞ٪ػٮات كا٧٣٭ػؽم 
 :ٞت ٝةاٺٱٕ

أرثػػػػةب اٷٔػػػػٺـ ٦ؼػػػػةدٔٮف ٱػػػػة ٦ذ٪جػػػػٰز إ٩٭ػػػػ٥ ٱ١٤٧ػػػػٮف ٦ػػػػ٨ ا٣ػػػػؽص٢   -
ػ٪٭٥ ٦ػ٨ دٌػؼٲ٥ ظةدزػح ثكػٲُح إ٣ػی ػُػت ص٤ػ٢..  ِّ١ ٧ى كا٣ذـٱٲٙ ٦ػة ٱ.
ٱعؽ.ث دٛضٲؿ كٝىٙ ٰٚ ظؽكد ٦ؿثٓ ق١٪ٰ كاظؽ، ٚٲٮ٧٬ٮ٩ػٟ ثػأف 
ا٣ج٤ػػػؽ ثأ٤٧٠ػػػ٫ ٝػػػؽ ٤٬ػػػٟ.. ٱ١ػػػؿركف د٤ػػػٟ ا٧٣نػػػة٬ؽ ٣ٲػػػ٢ ٩٭ػػػةر، كٱض٪ػػػٮف 

، زػػػ٥ ٱػػػؽٕٚٮ٩ٟ إ٣ػػػی ا٣٘ػػػ٥ ر٧ٗػػػة ٔ٪ػػػٟ، أرثةظػػػة ٦ػػػ٨ ٦ قػػػٰ اٳػػػػؿٱ٨
كٱٞع٧ٮ٩ٟ ٰٚ أظـاف ٣كخ ٦ضجؿا ٤ٔی ٔٲن٭ة.. ٣ٮ ٠ػةف اٵ٦ػؿ ثٲػؽم 

 .. !٧ٞ٣خ ثإثةدد٭٥ كاظؽا كاظؽا

ٚأوػػػػؽر ٔػػػػـكز ًػػػػع١ح ػٛٲٛػػػػح، كٔٞػػػػت ٤ٔػػػػی ٠ػػػػٺـ ا٧٣٭ػػػػؽم ث٤٭ضػػػػح ٝةرثػػػػخ 
 :اٹقذٛـاز
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أر  أ٩ٟ ٦ةز٣خ راٗجة ٰٚ ا٣كٲُؿة ٤ٔی ا٣ٕة٥٣!.. أـ د٨ْ أ٩ٟ ا٧٣٭ؽم  -
 !ؿ؟ا٧٣٪ذْ

 :ز٥ أصةب ا٧٣٭ؽم كٝؽ ظٮؿ أ٩ْةرق ٨ٔ ا٣عةقٮب إ٣ی ٦ؼةَِج٫
ٹ ٱذ٤ُظت اٵ٦ؿ أف د١ٮف ا٧٣٭ؽم ا٧٣٪ذْؿ ١٣ٰ د١ٮف ٔةدٹز ا٣ٕؽؿ ٰٚ  -

 .. ٦ذ٪ةكؿ ا٣ض٧ٲٓ إف أرادكا

 :كرد ٔـكز ٦كذ٘ؿثة
أم ٔػػؽؿ ٬ػػؾا ا٣ػػؾم ٱٞػػٮـ ٤ٔػػی ٝذػػ٢ اٳػػػؿٱ٨؟!.. ٹ ٱىػػط درء ا٣نػػؿ  -

 ..  !ثنؿ آػؿ

 :ثأ٩ْةرق إ٣ی مةمح ا٣عةقٮب ك٬ٮ ٱضٲت ٝةاٺ ٚةثذك٥ ا٧٣٭ؽم، كٔةد
ؽظ مؿا، ث٢ ٬ٮ ػٲؿ ٣ع٧ةٱح ٗٲؿ٥٬.. إ٩ػ٫ ٠ةقذبىػةؿ  - ٕى ٝذ٢ اٵمؿار ٹ ٱ.

 ..ٔنت ٚةقؽ، أك ػ٤ٓ ًؿس ٦كٮس

ق١خ ا٧٣٭ؽم ٨ٔ ا١٣ٺـ ٚضػأة، كدٚػٓ ثؿأقػ٫ ٩عػٮ ا٣نةمػح ٦ع٤٧ٞػة ك٠ػأف 
 :مٲبة ٦ة أزةر ا٩ذجة٫٬.. ز٥ أػجؿ٩ة ك٦ٕة٥٣ ا٣ؿٱجح د١كٮ ٦عٲةق

 ..!٥ ٱ٘ةدر ٱٮقٙ دةٚؿاكت!.. إ٫٩ ٦ة ٱـاؿ ٰٚ ا٣ج٤ؽة٣ -

 :ٵ٣ذٛخ إ٣ٲ٫ ٦ذٕضجة، كأقأ٫٣
 ك٠ٲٙ ٧٤ٔخ ذ٣ٟ؟ -
٦ػػ٨ ػػػٺؿ ٦ٲػػـة دعؽٱػػؽ ا٧٣ٮاٝػػٓ ا٣ذػػٰ ٱٌػػٲٛ٭ة دُجٲػػٜ "ا٣ٛةٱكػػجٮؾ"  -

 ..إ٣ٯ ٦٪نٮراد٫، ٣ٞؽ ٩نؿ ٤٣ذٮ ٦٪نٮرا ٤ٔٯ وٛعذ٫
١٣٪٪ػػٰ ٧٤٠ذػػ٫ ٤ٔػػٯ ا٣٭ػػةدٙ ٝجػػ٢ ٤ٝٲػػ٢، كأػجؿ٩ػػٰ ثأ٩ػػ٫ ٝػػؽ كوػػ٢ إ٣ػػٯ  -

 .. !زاتكرزا
 ..٫٤ٕ٣ ٱ١ؾب  -
 !ك٦ة ا٣ؾم قٲؽ٫ٕٚ إ٣ٯ ا١٣ؾب؟  -
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 :ٚ٭ـ ا٧٣٭ؽم ٠ذٛٲ٫ كرٚٓ ظةصجٲ٫ ٝةاٺ
 ..ٹ أدرم -

 :ز٥ أردؼ ث٪جؿات قةػؿة
اقػػ٧ٓ ٦ػػة ٠ذجػػ٫ اٵظ٧ػػٜ ٚػػٰ ٦٪نػػٮرقز "إف د٘ٲػػؿت ظٲةدػػٟ ٣ٶٌٚػػ٢ز  -

ٚةػذ٤ٜ أم ٔػؾر ٣ٺثذٕػةد ٔػ٨ أوػؽٝةاٟ ا٣ٛةمػ٤ٲ٨ ٠ػٲٺ ٱضػؾثٮؾ إ٣ػٯ 
 ..!ٱٞىؽ٩ة ث١ٺ٫٦ ٱة أظ٧ؽا٣ٞةع ٦ؿة أػؿل".. ك٠أ٫٩ 

دٮٝٛػػخ ٔػػػ٨ دىػػػٛط ا٣ٞ٪ػػٮات ظػػػٲ٨ وػػػةدٚخ مػػؿٱُة كزةاٞٲػػػة ٔػػػ٨ أقػػػؿل 
ا٣عػػؿكب.. زػػ٥ أػػػؾت ا٣عةقػػٮب ٦ػػ٨ ٱػػؽ ا٧٣٭ػػؽم، كٝػػؿأت ٦ػػة ٠ذجػػ٫ ٱٮقػػٙ.. 
كٔ٪ػػؽ٦ة ٹظْػػخ أف ا٣ذُجٲػػٜ ظػػؽد ١٦ة٩ػػ٫ ٚػػٰ ٦ؿ٠ػػـ ٦ؽٱ٪ػػح دػػةٚؿاكتز أصجػػخ 

 :ا٧٣٭ؽم كأ٩ة أ٣ذ٧ف اٵٔؾار ٣ٲٮقٙ
٧٣ؿة ٰٚ دعؽٱؽ ٦ٮٕٝػ٫ز ٹ ٱؼٛػٯ ٤ٔٲػٟ أف ٢ٕ٣ ا٣ذُجٲٜ أػُأ ٬ؾق ا -

٩ْةـ ا٣ذ٧ٮًٓ ا٣ٕة٧٣ٰ ٱٮاص٫ وػٕٮثةت ٚػٰ ٦٪ُٞػح ا٣ض٪ػٮب، أظٲة٩ػة 
أدىػػ٢ ٦ػػ٨ ظةقػػٮب ٚػػٰ ٦ؽٱ٪ػػح دػػةٚؿاكت، ٚٲػػذ٥ إّ٭ػػةرم ٦ذىػػٺ ٦ػػ٨ 

 ..٦ؽٱ٪ح ا٣ٕٲٮف

ٚؿ٦ٞ٪ػػٰ ا٧٣٭ػػؽم ث٪ْػػؿة ازدراء، كرد ك٬ػػٮ ٱ٪ٞػػؿ ٤ٔػػٯ ٣ٮظػػح ا٧٣ٛػػةدٲط ثة٩ٕٛػػةؿ 
 :٠جٲؿ

 !ؾا ا٣ؾم ٱٮاٜٚ رظٲ٫٤ ٔ٪ة؟كث٧ةذا دٛكؿ ٦٪نٮرق ٬ -
 ..هللا أ٥٤ٔ! ٤ٚذكأ٫٣ إف ٠ةف ٦ذىٺ  -
 ..!٣ٞؽ ٤ٕٚخ، ١٣٪٫ ٥٣ ٱضج٪ٰ!.. إ٫٩ ٱؿل رقةا٤ٰ كٹ ٱضٲج٪ٰ -

ٚػػٰ د٤ػػٟ ا٤٣عْػػح ٝػػةـ ا٧٣ذ٪جػػٰ ٦ػػ٨ ١٦ة٩ػػ٫، كٔجػػؿ ٔػػ٨ قػػؼؿٱذ٫ ٧٦ػػة ٱٕؿًػػ٫ 
 :ا٣نؿٱٍ ًةظ١ة

٧٣ػػػةذا ٱٌػػػؿب ٬ػػػؤٹء اٵقػػػؿل ٔػػػ٨ ا٣ُٕػػػةـ؟! ٣ػػػٮ أ٩٭ػػػ٥ أ٤٠ػػػٮا صٲػػػػؽا  -
 ..!٭ؿكب كاٹ٩ذٞةـكػُُٮا ٤٣
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 :ز٥ ٥٬ ث٧٘ةدرة ا٣ج٭ٮ، ك٦ؿر أوةث٫ٕ ٤ٔٯ ٦ٞؽ٦ح مٕؿق ك٬ٮ ٱٞٮؿ
 ..إ٩٪ٰ ثعةصح إ٣ٯ ٝؿاءة ٠ذةبز قأذ٬ت إ٣ٯ ا١٧٣ذجح -

 :ٚة٤ٛ٩ذخ ٨٦ ٔـكز ًع١ح َٛٮ٣ٲح ك٬ٮ ٱ٧ؽ رز٦ح ا٣٪ٞٮد إ٣ٯ ا٧٣ذ٪جٰ ٦ؾ٠ؿا
 ..!٣ٞؽ ٩كٲخ ٦ة٣ٟ ٱة٦ذ٪جٰ، أرل أف ظجٟ ١٤٣ذةب ٝؽ أ٩كةؾ ٦ة٣ٟ -

 :ا٧٣ذ٪جٰ كأصةب ٝةاٺ ز٥ اثذك٥
أ٣كػػخ ٦ػػ٨ ١٧٤ٔػػ٥ أف دٞٮ٣ػػٮاز "كأٔػػـ ١٦ػػةف ٚػػٰ ا٣ػػؽ٩ٯ قػػؿج قػػةثط..  -

كػٲؿ ص٤ٲف ٚػٰ ا٣ـ٦ػةف ٠ذػةب".. أ٦ػة ا٧٣ػةؿ ٚ٭ػٮ ٦ة٣٪ػة ص٧ٲٕػة، ٚةثٞػ٫ 
 ..٦ٕٟ إ٣ٯ أف ٩ٞؿر ٦ة ٫٤ٕٛ٩ ث٫

ٝج٢ أف ٱٞ٭٫ٞ ا٧٣٭ؽم ك٬ػٮ ٱنػٲؿ إ٣ػٯ مةمػح ا٣عةقػٮب ٦ذػؾ٦ؿا كقػةػؿا ٚػٰ 
 :اٳف ٩ٛك٫

ا٧٣ٞىٮدكف ٧٦ة ٠ذج٫ ٱٮقػٙز ٣ٞػؽ ٠ذػت ٣ذػٮق ٦٪نػٮرا  ٣ٞؽ ادٌط أ٩٪ة -
آػؿ ٚٲ٫ "كإف ٔـ٦خ ٤ٔٯ ا٣٪ضةح، ٚذضة٢٬ ٠ٺـ ا٣ٛةم٤ٲ٨ كٹ دػؿدف 

٣ُة٧٣ػة  !٤ٔٲ٭٥ ا٣كٺـ".. ٬ؾا ا٣ٮٗؽ ٱٞىؽ٩ٰ!.. ٹ أٚ٭٥ ٦ة ا٣ػؾم د٬ػةق
 ..قٮؼ أرد ٤ٔٲ٫ !١٣٪٪ٰ ٨٣ أق١خ ٫٣ !ٔة٤٦ذ٫ ثإظكةف

 : كمٟ ا٣ؼؿكج ٨٦ ا٣ج٭ٮ ٣ٲ٪٭ةق ا٧٣ذ٪جٰ ٨ٔ ذ٣ٟ، كٱ٪ىع٫ ك٬ٮ ٤ٔٯ
ٹ دٕٛػػػػ٢ ٱة٦٭ػػػػؽمز ا٣ذ٧٤ٲعػػػػةت كا٣ؿقػػػػةا٢ ا٧٣جُ٪ػػػػح ٱ١ذج٭ػػػػة ٔػػػػؽٱ٧ٮ   -

ا٣ٕٞٮؿ، ا٣ؾٱ٨ ٱ٪ةٝنٮف ا٣ذٛة٬ةت كٱىؿٚٮف أكٝةد٭٥ ك٠ذةثػةد٭٥ ٚػٰ 
ا٩ذٞةد اٳػؿٱ٨ كا٣ذٕضت ٨٦ إٔٚة٣٭٥، ٚٺ د٨١ ٦ػ٪٭٥.. كٹ د١ػ٨ أٱٌػة 

ح ٦ػػػ٨ وػػػ٘ةر ا٣ٕٞػػػٮؿ ا٣ػػػؾٱ٨ ٹ ٱذٕجػػػٮف ٦ػػػ٨ ٦٪ةٝنػػػح أظػػػؽاث ا٣كٲةقػػػ
 ..كا٣ؿٱةًح كا٩ذٞةد اٵكًةع دكف دٞؽٱ٥ ثؽاا٢ كظ٤ٮؿ

 :ز٥ ٩ؽت ٨ٔ ٔـكز آ٬ح َٮٱ٤ح.. كٝةؿ
 !ك٦ة ا٣ؾم ٱ٫٤ٕٛ ٠جةر ا٣ٕٞٮؿ ٰٚ ٩ْؿؾ؟ -



 

189 

 
 

 :ٚؿد ا٧٣ذ٪جٰ
٠جػػةر ا٣ٕٞػػٮؿ ٹ ٱ١ذؿزػػٮف ٧٣ػػة ظػػٮ٣٭٥، كٹ ٱ١ٕػػؿكف وػػٛٮ ٱػػٮ٦٭٥ ثػػأم  -

 .. مٰء ٨٦ ا٧٣ذ٘ٲؿات، إ٩٭٥ ٱُٮركف ذكاد٭٥ ثٕٲؽا ٨ٔ ا٣ٌضٲش

ا٧٣ذ٪جػٰ إ٣ػٯ ا١٧٣ذجػح.. كمػؿٔخ ٚػٰ دىػٛط ا٣ٞ٪ػٮات ٦ػؿة أػػؿل كأ٩ػة ز٥ د٣ٙ 
 :أ٥٤٠ ا٧٣٭ؽم ا٣ؾم ظـ ٦٪نٮر ٱٮقٙ ٰٚ ٩ٛك٫

٣ٞؽ وػؽؽ ا٧٣ذ٪جػٰ.. ا٣ؿقػةا٢ ا٧٣نػٛؿة ٹ ٱ١ذج٭ػة إٹ ا٣ٌػٕٛةء، أك٣بػٟ   -
ا٣ػػػػؾٱ٨ ٹ ٱذنػػػػضٕٮف إٹ ٦ػػػػ٨ كراء ظضػػػػةب.. ٤ٚذذضة٬ػػػػ٢ ٱٮقػػػػٙ إف 

ؿز ١٬ػػؾا ٱذىػػؿؼ اقػػذُٕخ، كإف ٣ػػ٥ دكػػذُٓ ٤ٕٚٲػػٟ ثة٣ذػػؽػ٢ ا٧٣جةمػػ
 ..ا٣نضٕةف اٵٝٮٱةء

 :ٚذ٭٢٤ كص٫ ا٧٣٭ؽم، ز٥ ٹح ا١٧٣ؿ ٨٦ ٔٲ٪ٲ٫ ك٬ٮ ٱٞٮؿ
 ..٤ٚٲ٨١ دؽػٺ ٦جةمؿا إذف -

   ***          

ظػػػ٢ ا٤٣ٲػػػ٢ ٤ٔػػػٯ ث٤ػػػؽدٰ كأرػػػػٯ ثْٺ٦ػػػ٫ ٤ٔػػػٯ صجة٣٭ػػػةز ٚةزٱ٪ػػػخ ٚضةص٭ػػػة 
ثأًػػٮاء ثٲٮد٭ػػة، ٦س٧٤ػػة ازٱ٪ػػخ قػػ٧ةؤ٬ة ثػػأ٩ٮار ا٣٪ضػػٮـ.. ك٬جػػخ ٤ٔٲ٪ػػة ٩كػػػةا٥ 

كا٣ؿٱعػػةف ك٩عػػ٨ ص٤ػػٮس ٚػػٰ قػػُط ا٣جٲػػخز ٣ذ٪ػػذٕل ٩ٛٮقػػ٪ة ٤ٔػػٯ  ا٣ؼـا٦ػػٯ
اػػػذٺؼ أذكاٝ٭ػػة ك٧٬ٮ٦٭ػػة، كٱػػذؼ٤ه أ٩ٛػػٰ ٦ػػ٨ رااعػػح ا٣كػػ٧ٟ ا٣ػػؾم د٪ةك٣٪ػػةق 
٤ٔٯ كصجح ا٣ٕنةء.. ثٲؽ أف ٬ؾق اٵصٮاء ا٣ذػٰ دػؽٔٮ اٷ٩كػةف إ٣ػٯ اٹقػذؿػةء 
كا٣ذأ٦ػػ٢ ٚػػٰ ثػػؽٱٓ ا١٤٧٣ػػٮت، ٣ػػ٥ د٧٪ٕ٪ػػٰ ٦ػػ٨ اٹ٩نػػ٘ةؿ ثػػة٣ذ١ٛٲؿ ٚٲ٧ػػة ٔؿٚذػػ٫ 

ٔػػػةدٰ ٦ػػػؤػؿا ٦ػػػ٨ د٤ٞجػػػةت.. ٚةٹظذ١ػػػةؾ ثػػػة٧٣ذ٪جٰ ك٦ػػػة راٚٞػػػ٫ ٦ػػػ٨ أظػػػؽاث ٝ٪ة
٤ظػػػت ٚٲػػػ٫ اٵ١ٚػػػةر كا٧٣ٛػػػة٬ٲ٥ ثةقػػػذ٧ؿار..  ٞى ػػػْؽرو ٠جٲػػػؿ د. ِٞ كٝذ٭ػػػةز ص٤ٕ٪ػػػٰ أمػػػج٫ ث
وعٲط أ٫٩ ٥٣ ٱٛضؿ ٱ٪ةثٲٓ اٷثؽاع ثػؽاػ٤ٰ ٧٠ػة ٕٚػ٢ ٦ػٓ ٔػـكز، كوػعٲط أ٩ػ٫ 

ٹ أ٩ػ٫ ٩ضػط ٥٣ ٱؾ٠ٰ ٨٦ رٗجذٰ ٰٚ ا٣جُٮ٣ػح كا٧٣٘ػة٦ؿات ٧٠ػة ٕٚػ٢ ثة٧٣٭ػؽم، إ
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ٰٚ وؿؼ ا٬ذ٧ة٦ٰ ٨ٔ ٔة٥٣ ا٣كٲ٧ٲةء كا٣ؿكظة٩ٲةت، ك٩ضط ٰٚ إػؿاصٰ ٨٦ 
ا٣كػػ١ٮف ا٣٪ٛكػػٰ كا١ٛ٣ػػؿم ا٣ػػؾم ٣ُة٧٣ػػة ٧ٕ٩ػػخ ثػػ٫.. ٵمػػؿع ٚػػٰ قػػؤاؿ ٩ٛكػػٰ 
ك٦عةكرد٭ة ٨٦ صؽٱؽز ٥٣ ٹ دؼذػةر ٣٪ٛكػٟ ٬ػؽٚة ٠ػةٳػؿٱ٨ ٱػة أظ٧ػؽ؟.. زػ٥ ٦ػة 

ٝػؽ ٝػؽر أٝػؽارؾ  ا٣٭ؽؼ ا٣ؾم ٱكذعٜ أف د٪ةًػ٢ ٦ػ٨ أص٤ػ٫؟!.. إف ٠ػةف ا٣ؼػة٣ٜ
قػػ٤ٛة، ٧٤ٚػػةذا دذٕػػت ٩ٛكػػٟ ٚػػٰ ا٣٪ٌػػةؿ؟!.. أ٣ػػ٥ ٱٞػػ٢ هللا ٚػػٰ ظؽٱسػػ٫ ا٣ٞؽقػػٰ 

أف د.ؿٱطى  ح"ٔجؽم أ٩خ دؿٱؽ كأ٩ة أرٱؽ كٹ ٱ١ٮف إٹ ٦ة أرٱؽ"؟! أ٣ٲف ٨٦ ا٣ع٧١
٩ٛكٟ ٚٲ٧ة دذ٤١ٙ دؽاثٲؿ ا٣ٞؽٱؿ ث٢١ مٰء؟.. ٨١٣ هللا أ٦ؿ٩ة ثة٢٧ٕ٣ كأ٠ػؽ أ٩ػ٫ 

ثأ٩ٛكػػ٭٥! أك٣ػػٲف ٬ػػؾا ثػػؽ٣ٲ٢ ٝػػةَٓ ٤ٔػػٯ  ٹ ٱ٘ٲػػؿ ٦ػػة ثٞػػٮـ ظذػػٯ ٱ٘ٲػػؿكا ٦ػػة
كف إٹ أف ؤٝؽرد٪ة ٚػٰ ا٣ػذع٥١ ثةٵٝػؽار كد٘ٲٲؿ٬ػة؟! ١٣٪ػ٫ ٝػةؿ أٱٌػة "ك٦ػة دنػة

ٱنػػػةء هللا"! أ٣ٲكػػػخ ٬ػػػؾق اٳٱػػػح د٣ػػػٲٺ ٤ٔػػػٯ أف ٦نػػػٲبح هللا ٬ػػػٰ ا٣ذػػػٰ دعػػػؽد 
أ٬ؽاٚ٪ة؟!.. إذف ٚةٵ٦ؿ راصٓ إ٣ٲ٫ ٝج٢ ٢٠ مٰء، ك٣ٮ أ٫٩ أرادؾ أف دذؼؾ ٬ؽٚة 

٣ؼ٤ػٜ ٚٲػٟ رٗجػح دعٞٲٞػ٫، أٹ دذٛػٜ ٦ٕػٰ؟.. دجٕسػؿت أكراٝػٰ ٰٚ ٬ؾق ا٣عٲةة 
٦ػػؿة أػػػؿل، كٔضػػـت ٔػػ٨ إٱضػػةد ثػػؿ أرقػػٰ ٚٲػػ٫ قػػٛٲ٪ح أ١ٚػػةرم.. كثٕػػؽ دأ٦ػػ٢ 
٧ٔٲػػٜ، دٮوػػ٤خ إ٣ػػٯ ػٺوػػح ٦ٛةد٬ػػة أف ٹ أر٬ػػٜ ٩ٛكػػٰ ثػػة٣ذ١ٛٲؿ ظػػٲ٨ ٱ١ػػٮف 
٤ٝجػػٰ ػة٣ٲػػة ٦ػػ٨ اٹ٬ذ٧ػػةـز زػػ٥ دٮٝٛػػخ ٔػػ٨ ا٣ذ١ٛٲػػؿ كمػػ٤٘خ ٩ٛكػػٰ ث٧ؿاٝجػػح 

 ..ا٣ؿٚةؽ

اٵز٪ػػػةء، ٠ػػػةف ٔػػػـكز ٦٪جُعػػػة دعػػػخ ا٣كػػػؿاج ا٤ٕ٧٣ػػػٜ ٤ٔػػػٯ قػػػٮر ٚػػػٰ د٤ػػػٟ 
ا٣كُط، ٦٪نػ٘ٺ ث١ذةثػح ٦ػة دضػٮد ثػ٫ ٝؿٱعذػ٫ ٦ػ٨ أ١ٚػةر.. كإ٣ػٯ صػٮارق ص٤ػف 
ا٧٣ذ٪جٰ ٦كذ٪ؽا إ٣ٯ ا٣كٮر، كٰٚ ٱػؽق دٱػٮاف ٵظػؽ ا٣نػٕؿاء ا٧٣ٕةوػؿٱ٨.. ٚػٰ 
ظػػٲ٨ ا٩ٕػػـؿ ا٧٣٭ػػؽم ٚػػٰ ر٠ػػ٨ ثٕٲػػؽ ٔػػ٨ ٩ػػٮر ا٣كػػؿاج، ٦٪نػػ٘ٺ ثة٣عةقػػٮب ٹ 

ٱ٧ٲ٪ػػة كٹ مػػ٧ةٹ.. مػػٕؿت ثؿٗجػػح ٚػػٰ اٹ٩نػػ٘ةؿ ثنػػٰء ٦ػػة أقػػٮة  ٱ٤ذٛػػخ ٔ٪ػػ٫
ثةٵوعةب، كٰٚ د٤ٟ ا٤٣عْح ا٣ذٰ ٧٧٬ػخ ٚٲ٭ػة ثة٣ػؾ٬ةب إ٣ػٯ ا١٧٣ذجػح كص٤ػت 

 :٠ذةب ٦٪٭ة، ا٩ٛضؿ ا٧٣ذ٪جٰ ًةظ١ة ك٬ٮ ٱٌؿب ث٫ٛ١ ٤ٔٯ ٚؼؽق.. ز٥ ٝةؿ
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٣ٞؽ َٛط ا١٣ٲ٢!.. ٤ٚذكػذ٧ٕٮا إ٣ػٯ ٦ػة ٱٞٮ٣ػ٫ ٬ػؾا ا٣ػؾم ٱكػ٧ٰ ٩ٛكػ٫   -
٤ٟ ٣ٲة٣ٰ ا٣نذةء.. د٪ػـؿ ا٣٪ضػٮـ.. كدػؽػ٨ ٤ٔػٯ قػُط مةٔؿاز "ٰٚ ظ

٦٪ـ٣ػػػٰ ا٣ع٪ػػػٮف.. ٱٞؿٔػػػٮف ا١٣ػػػؤكس دػػػةرة.. كدػػػةرة أػػػػؿل ٱػػػؽػ٪ٮف 
ا٣عنٲل.. ٱأدٰ ٝؿد ا٣ضٲؿاف كٱ٢ُ ٚأر ٨٦ ثٲ٨ ا٣نػٞٮؽ.. ٱذع٤ٞػةف 
٦ػػػٓ ا٣٪ضػػػٮـ كٱػػػؽػ٪ٮف آ٦ػػػةؿ ا٧٣كذٌػػػٕٛٲ٨.. د٧ُػػػؿ ا٣كػػػ٧ةء ٚذؼجػػػٮ 

ء.. ٣ٲىػػػػجعٮا ا٣٪ضػػػػٮـ.. كٱُٲػػػػؿ ا٣ٞػػػػؿد كوػػػػؽٱ٫ٞ ا٣ٛػػػػأر إ٣ػػػػٯ ا٣كػػػػ٧ة
٩ضػػٮـ..".. أم مػػٕؿ ٬ػػؾا؟! كأم مػػةٔؿ ٬ػػؾا؟! ٣ػػٮ قػػ٫ٕ٧ ٔ٪ذػػؿة ٣ٌػػؿب 
ٔ٪ٞػػ٫، إ٩ػػٰ ٵٔضػػت ٦ػػ٨ ا٣ػػؾٱ٨ ٱكػػ٧عٮف ثُجةٔػػح ٬ػػؾا ا٣٭ػػؿاء ك٩نػػؿق 

 ..! ثٲ٨ ا٣٪ةس

ظٲ٪٭ة ا٩ذٛي ٔـكز ٨٦ ١٦ة٫٩، ككٝٙ صةظٌة ٔٲ٪ٲ٫ ٚةٗؿا ٚةق، ٦ىػؽك٦ة 
 :دؿ كاٹردٕةش٧٦ة ق٫ٕ٧.. ٝج٢ أف ٱؿد ٤ٔٯ ا٧٣ذ٪جٰ ث٪جؿة ٱ٤٘ت ٤ٔٲ٭ة ا٣ذٮ

٠ٲػػػػٙ دٞػػػػٮؿ ٬ػػػػؾا ٱػػػػة ٦ذ٪جػػػػٰ؟! إ٩٭ػػػػة ٝىػػػػٲؽة ٦ػػػػ٨ ٝىػػػػةاؽ ا٣ػػػػؽ٠ذٮر   -
" أظػػػؽ أ٠جػػػؿ ٚعػػػٮؿ ا٣نػػػٕؿ ا٣عػػػؿ، ٹ ٱضػػػٮز ٣ػػػٟ م"ا٣ُٛةقػػػٰ ث٧٤ؼذػػػةر
 ..! اٹ٩ذٞةص ٨٦ مٕؿق

ٚأ٦كٟ ا٧٣ذ٪جٰ ثضج٭ذ٫ ٦ُؿٝة رأق٫ كٝؽ ازدادت ٝٮة ًع١ةد٫، ٝجػ٢ أف 
 :إمٛةؽ ٱ١ٙ ٨ٔ ا٣ٌعٟ ثىٕٮثح، كٱضٲت ك٬ٮ ٱعؽج إ٣ٯ ٔـكز ث٪ْؿة

٦ػػة داـ ٱٞػػٮؿ ٠ٺ٦ػػة ٹ دٛ٭٧ػػ٫ ا٤ٞ٣ػػٮب كٹ دٞج٤ػػ٫ ا٣ٕٞػػٮؿز ٤ٚػػ٨ أٝػػٲ٥ ٣ػػ٫  -
 .. كز٩ة ك٨٣ أٔذجؿق مةٔؿا ظذٯ، ٩ة٬ٲٟ ٨ٔ أذجةرق مةٔؿا ٚعٺ

ز٥ أق٪ؽ رأق٫ ٤ٔٯ ا٣عةاٍ ٩ػةّؿا إ٣ػٯ ا٣كػ٧ةء، كمػؿع ٱٌػعٟ ٦ػؿة أػػؿل 
 :ك٬ٮ ٱٞٮؿ

٬ػػػ٢ د٤ٕػػػ٥ ٠ٲػػػٙ د٤٘٤٘ػػػخ ا٣ذٛة٬ػػػح ٚػػػٰ ا٧٣ضذ٧ػػػٓ؟.. ٱذٛػػػٮق أظػػػؽ٥٬   -
ة٣ذؿ٬ػػةت، ٚٲىػػٜٛ ٣ػػ٫ ا٣ض٭ػػٺء ثعػػؿارة، زػػ٥ ٱ٪نػػؿكف ػـٔجٺدػػ٫ ثػػٲ٨ ث
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ا٣٪ػػػػةس.. كثٕػػػػؽ قػػػػ٪ٮات، ٱ٪نػػػػأ ٝػػػػٮـ ٣ٲىػػػػ٪ٕٮا ٦ػػػػ٨ ٬ػػػػؾق ا٣ذؿ٬ػػػػةت 
 .. أَؿكظةت ٤٣ؽ٠ذٮراق كرقةٹت ٧٤٣ةصٲكذٲؿ

ٔ٪ؽاؾ ٚؿؾ ٔـكز ٝٛةق، كا٩جُط ٔ٪ؽ دٚذؿق ٨٦ صؽٱؽ دكف أف ٱ٪جف ثج٪خ 
كٱكةرا دٹ٣ح ٤ٔٯ أذؿا٫ً.. مٛح، ز٥ ٔةد إ٣ٯ ا١٣ذةثح ك٬ٮ ٱعؿؾ رأق٫ ٱ٧ٲ٪ة 

 :ٝج٢ أف أثذك٥ ٣عؿ٠ذ٫ د٤ٟ كأدؽػ٢ ٝةاٺ
ا٣ٞىٲؽة ا٣ؾم ا٩ذٞؽد٭ة د٪ؽرج ٨٧ً ا٣نٕؿ ا٣عؿ.. ٦ة ٱٕ٪ٰ أف ا٣نةٔؿ  -

ٱٕذ٧ػػػػؽ ٚػػػػٰ ا٣ذىػػػػٮٱؿ ٤ٔػػػػٯ ا٣ؿ٦ػػػػـ كاٵقػػػػُٮرة ثػػػػؽٹ ٦ػػػػ٨ اٵقػػػػة٣ٲت 
ا٣جٺٗٲػػػح ا٣ٞؽٱ٧ػػػح، ك٣ٕػػػ٢ ٬ػػػؾا ٦ػػػة صٕػػػ٢ ا٣ٞىػػػٲؽة ٗة٦ٌػػػح ك٦ج٭٧ػػػح.. 

نػػػٕؿ ا٣عػػػؿ ٦ٲػػػؽاف ٱكػػػ٭٢ ا٣ذُٛػػػ٢ ٤ٔٲػػػ٫، ١٣٪ػػػ٫ أٔذػػػؿؼ أف ٦ٲػػػؽاف ا٣
ثة٧٣ٞةثػػ٢ ٔػػؿؼ مػػٕؿاء ٠جػػةرا ٹ ٱ١٧ػػ٨ إ١٩ػػةر مػػةٔؿٱذ٭٥، ٦سػػ٢ ا٣كػػٲةب 
كا٣ٞجة٩ٰ كدركٱل كآػؿٱ٨.. ٦ة أكد ٝٮ٫٣، أف ٔؽـ ٚ٭٧ٟ ٤٣ٞىػٲؽة ٹ 

 ..! ٱكٮغ ٣ٟ اٹ٩ذٞةص ٨٦ ٝؽر٬ة

 :٣ٲؿد ا٧٣ذ٪جٰ ث٪جؿة وةر٦ح
٧ػف ثػ٫ أ٠جػؿ ٝػؽر ٦ػ٨ ا٣نةٔؿ ا٣ٕجٞؿم ٬ٮ ا٣ػؾم ٱجكػٍ ا٧٣ٕٞػؽ ١٣ػٰ ٱ٤ -

 ..ا٣ٕٞٮؿ، ك٣ٲف ا٣ؾم ٱٞٮؿ ٤٣ٞةرئ ظةكؿ أف دٛ٭٥ ٦ة أٝٮؿ

٠٪خ أ٥٤ٔ أف ا٧٣ذ٪جػٰ مػؼه ثػةرع ٚػٰ ا٣ضػؽاؿ، كأ٩ػ٫ قػؿٔةف ٦ػة قػٲضؽ 
٣٪ٛك٫ ظضضة ٤٣ؽٚةع ٨ٔ ٦ٮ٫ٛٝ ٧٠ة ٱ٢ٕٛ ٰٚ ٢٠ ٦ؿةز ٣ؾ٣ٟ آزؿت أٹ أدضن٥ 

ٚػػٰ  ٔ٪ػػةء ا٣٪ٞػػةش، كٌٚػػ٤خ أف أ٧٠ػػ٢ َؿٱٞػػٰ إ٣ػػٯ ا١٧٣ذجػػح ٦ػػة دا٦ػػخ ا٣ؿٗجػػح
ا٣ٞؿاءة ٦نذ٤ٕح ٰٚ دكاػ٤ػٰ.. ١٣ػ٨ ظػؽث أف ٬ذػٙ ا٧٣٭ػؽم ٣عْذ٭ػة ث٧ػة ٤ٝػت 

 :٦ٕة٥٣ ا٣ض٤كح ثؿ٦ذ٭ة
٣ػػ٨ دىػػؽٝٮا ٦ػػة ٱضػػؿم!.. إف ٱٮقػػٙ كا٣نػػؿٱٙ ٱؼُُػػةف ٹقػػذؼؿاج  -

 !٠٪ـ
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ػخ  دٮٝٛخ ٔػ٨ ا٣كػٲؿ.. ك ٛى إ٣ٲػ٫ كأ٩ػة أظػةكؿ اقػذٲٕةب ٦ػة دٛػٮق ثػ٫ ٣ذػٮق، زػ٥  ا٣ذ
كؿ ٚػػٰ قػػؿكا٫٣ ا٣ٌٛػػٛةض مػػؿٔخ أظػػؽؽ إ٣ٲػػ٫ إ٣ػػٯ أف ٝػػةـ ٦ػػ٨ ١٦ة٩ػػ٫ ك٬ػػؿ

ظػػػة٦ٺ ا٣عةقػػػٮب إ٣ػػػٯ ظٲػػػر ٱض٤ػػػف ا٧٣ذ٪جػػػٰ كٔػػػـكز، ٝجػػػ٢ أف ٱٌػػػ٫ٕ ٤ٔػػػٯ 
 :ا٣كضةد، كٱؽٱؿ مةمذ٫ إ٣ٯ ا٣ؿٚةؽ ك٬ٮ ٱٞٮؿ

٣ٞػػؽ اػذؿٝػػخ ظكػػةب "ا٣ٛةٱكػػجٮؾ" ا٣ؼػػةص ثٲٮقػػٙ، ك٣ٞػػؽ ا٤َٕػػخ  -
٤ٔػػٯ ٦ػػةدار ثٲ٪ػػ٫ كثػػٲ٨ ا٣نػػؿٱٙ ٦ػػ٨ رقػػةا٢، ٤ٚذذأ٠ػػؽكا ٦ػػ٨ ٠ٺ٦ػػٰ 

 !ثأ٩ٛك٥١

ةقػٮب ٚػٰ ٌٚػٮؿ، كا٦ذ٪ٕػخ ٔػ٨ دػٮثٲغ ا٧٣٭ػؽم دع٤ٜ ا٣ض٧ٲٓ ظٮؿ ا٣ع
ظٲ٨ مٕؿت ثػأ٩٪ٰ ٣ػ٨ أ٠ػٮف وػةدٝة ٚػٰ ذ٣ػٟز ػةوػح كأ٩٪ػٰ رأٱػخ ٚػٰ ٤ٕٚذػ٫ 
د٤ٟ صـاء ٣ٲٮقٙ ٤ٔٯ ٠ؾث٫.. ٚض٤كخ إ٣ػٯ صة٩ػت ا٣ؿٚػةؽ، كا٩ؼؿَػخ ٦ٕ٭ػ٥ 

 :ٰٚ اٷ٩ىةت إ٣ٯ ا٧٣٭ؽم ا٣ؾم ٠ةف ٱٞٮؿ ث١٤٪ح د٤٧ؤ٬ة ا٣ع٧ةقح كا٣ٛؼؿ
ؽ ظكػػةب ٱٮقػػٙ.. ٣ٞػػؽ د٪٤ٞػػخ ثػػٲ٨ أ٩ػػذ٥ ٹ د٧٤ٕػػٮف ٠ػػ٥ ٤٠ٛ٪ػػٰ اػذػػؿا -

ا٧٣ػػؽك٩ةت ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػػح ٣ػػسٺث قػػةٔةت ثعسػػة ٔػػ٨ ثؿ٩ػػة٦ش ٱ١٧٪٪ػػٰ ٦ػػ٨ 
اػذػػؿاؽ ثؿٱػػؽق اٷ١٣ذؿك٩ػػٰ، كثٕػػؽ٦ة كصؽدػػ٫، اقػػذ٘ؿٝخ قػػةٔح أػػػؿل 
ثعسػػػة ٔػػػ٨ ا٣نػػػٲٛؿة ا٣ذػػػٰ دٞػػػٮـ ثذٕٛٲ٤ػػػ٫، كظػػػٲ٨ ا٬ذػػػؽٱخ إ٣ٲ٭ػػػة ثٕػػػؽ 

 ...٦ض٭ٮد صجةرز ٩ضعخ ٰٚ ا٣ذك٢٤ إ٣ٯ

 :ؽت ٦ٺ٦ع٫ دؾ٦ؿا َٛٲٛة ٨٦ زؿزؿة ا٧٣٭ؽمٚٞة٫َٕ ا٧٣ذ٪جٰ كٝؽت أث
٣ػػٮ أ٩ػػٟ دػ٤ػػخ ٚػػٰ وػػ٤ت ا٧٣ٮًػػٮع، ككٚػػؿت ٤ٔػػٰ ٔ٪ػػةء اٷ٩ىػػةت   -

 !ٵمٲةء ٹ أٚ٭٧٭ة

  :زٚؿ ا٧٣٭ؽم، كق١خ ٤ٔٯ ٦ٌي.. ١٣٪٫ قؿٔةف ٦ة اثذك٥ ٦ضؽدا كٝةؿ
إف ا٣ُؿٱٞػػػح ا٣ذػػػٰ ٗػػػةدر ث٭ػػػة ٱٮقػػػٙ ص٤ٕذ٪ػػػٰ أقػػػذ٘ؿب أ٦ػػػؿق، قػػػٲ٧ة  -

٫ رظٲ٤ػػػ٫.. كٔ٪ػػػؽ٦ة ٠ذػػػت ذ٣ػػػٟ كأ٩٪ػػػٰ ٣ػػػ٥ أٝذ٪ػػػٓ ثة٣ٕػػػؾر ا٣ػػػؾم ثػػػؿر ثػػػ
ا٧٣٪نٮر ٤ٔػٯ وػٛعذ٫ز ازدادت مػ١ٮ٠ٰ كدٮ٣ػؽ ٣ػؽم ظػؽس ٱؼجؿ٩ػٰ 
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أف ٱٮقٙ ٦ٞج٢ ٤ٔٯ أ٦ؿ ٨٦ مأ٫٩ أف ٱ٘ٲؿ ظٲةد٫ ٣ٶ٢ٌٚ، ػىٮوة 
كأف ٦٪نٮرق رثٍ اثذٕةدق ٔ٪ػة ثةزد٬ػةر ظٲةدػ٫.. ك٦ػٓ ذ٣ػٟ، ٌٚػ٤خ أف 
أدضة٬ػػ٢ مػػ١ٮ٠ٰ كأٹ أ٠ذػػؿث ٵ٦ػػؿ ٹ ٱؼىػػ٪ٰ، إٹ أف ا٦ذ٪ػػةع ٱٮقػػٙ 

إصةثذٰ كاقذٛـازق ٣ػٰ ٚػٰ ٦٪نػٮرق ا٣سػة٩ٰز دٕٚ٪ػٰ إ٣ػٯ اػذػؿاؽ ٨ٔ 
ظكةث٫ أ٦ٺ ٰٚ إٱضةد دٛكٲؿ ٧٣ة ٱعؽث ٫٣.. ك١٬ؾا دػ٤خ إ٣ػٯ ٤ٔجػح 
٦عةدزةد٫ ثةظسة ٨ٔ أم ٧٤٠ح أك إمةرة ٝػؽ دٛكػؿ قػؿ قػ٤ٮ٫٠ ا٣٘ؿٱػت، 
إ٣ػػػٯ أف كٕٝػػػخ ٔٲ٪ػػػةم إ٣ػػػٯ ٦عةدزػػػح ٣ػػػ٫ ٦ػػػٓ ا٣نػػػؿٱٙ.. ٹ أ١٩ػػػؿ أ٩٪ػػػٰ 

ٱ١ػٮف ٬٪ػةؾ دٮاوػ٢ ثػٲ٨ ٬ػؾٱ٨ اٷز٪ػٲ٨،  اقذ٘ؿثخ ٰٚ ثةدئ اٵ٦ؿ أف
١٣٪٪ػػٰ ٔ٪ػػؽ٦ة ٝػػؿأت ا٧٣عةدزػػح ٚ٭٧ػػخ ٠ػػ٢ مػػٰء.. ٣ٞػػؽ ٠ػػةف ا٣نػػؿٱٙ 
ثعةصػػح إ٣ػػٯ مػػؼه ز٬ػػؿم ٹقػػذؼؿاج ٠٪ػػـ، كٵ٩ػػ٫ ٱ٤ٕػػ٥ ثػػأف ٱٮقػػٙ 
ز٬ؿمز ٝةـ ثة٣جعر ٔ٪٫ ثٲ٨ أوؽٝةاٟ ٤ٔٯ "ا٣ٛةٱكجٮؾ" ٱة أظ٧ؽ، ز٥ 

ز٧ػػٲ٨،  أرقػػ٢ ٣ػػ٫ رقػػة٣ح ٱؼجػػؿق ٚٲ٭ػػة أ٩ػػ٫ ثعةصػػح إ٣ٲػػ٫ ٹقػػذؼؿاج ٠٪ػػـ
كثأ٩ػػ٫ قػػٲض٢ٕ ٣ػػ٫ ٩ىػػٲجة ٦ػػ٨ ا١٣٪ػػـ إف ٬ػػٮ ٝجػػ٢ ثة٧٣٭٧ػػحز مػػؿٱُح أف 
ٱ١ذ٥ اٵ٦ؿ، كأف ٹٱؼجؿ٩ػة ثػ٫.. ٚػؿد ٤ٔٲػ٫ ٱٮقػٙ ثؿقػة٣ح ٱؼجػؿق ٚٲ٭ػة 
ثأ٩ػػ٫ ٦ٮاٚػػٜ ٤ٔػػٯ ا٧٣٭٧ػػح.. زػػ٥ أصةثػػ٫ ا٣نػػؿٱٙ ثؿقػػة٣ح زة٩ٲػػح ٱ٪ىػػع٫ 
ٚٲ٭ة ثٌؿكرة اٹثذٕةد ٔ٪ة، كا٣٪ـكؿ ٰٚ أظؽ ٚ٪ةدؽ ا٣ج٤ؽة رٱس٧ة ٱى٢ 

ا٧٣عؽد ٤٧ٕ٤٣ٲح.. ٚأصةث٫ ٱٮقٙ ثة٧٣ٮاٚٞح، كقأ٫٣ ٨ٔ ا٣ـ٦ةف  ا٧٣ٮٔؽ
كا١٧٣ةف ا٧٣عؽدٱ٨ ٤٧ٕ٤٣ٲح.. ٚؿد ٤ٔٲ٫ ا٣نؿٱٙ ثؿقة٣ح أػٲػؿة د٤ُػت 
٦٪٫ ا٣عؿص ٤ٔٯ ا٣ٞؽكـ إ٣ٯ ا٧٣ٞجؿة ا٣ذػٰ دٞػٓ ػ٤ػٙ ٝجٕػح ٩ػةثٮ٣ٲٮف 

  ..ٱٮـ ا٣ؼ٧ٲف ا٣ٞةدـ ٤ٔٯ ا٣كةٔح ا٣عةدٱح ٔنؿ ٣ٲٺ

ؿأقػػ٫ ٤ٔػػٯ ا٣عةقػػٮب، زػػ٥ أذػػؽؿ ٔ٪ؽاػػؾ ًػػعٟ ٔػػـكز ظذػػٯ ٠ػػةد ٱ٭ػػٮم ث
 :كص٤ف ا٣ٞؿٚىةء ك٬ٮ ٱٞٮؿ
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أًػػعٟ هللا قػػ٪ٟ ٱػػة ٦٭ػػؽم، ٣ػػٮٹ ٝجٕػػح ٩ػػةثٮ٣ٲٮف ٣ْ٪٪ػػخ أف ١٩ذذػػٟ  -
 ..٬ؾق ٝىح ظٞٲٞٲح!

 :ٚعؽصخ إ٣ٯ اٵث٫٤ ث٪ْؿة اقذْؿاؼ، ز٥ أػجؿد٫ ث٧ة ٱض٭٫٤ ٝةاٺ
٠ٺ ٱػة ٔػـكز.. إف ٝجٕػح ٩ػةثٮ٣ٲٮف د٤ُػٜ ٤ٔػٯ د١ذػ٢ وػؼؿم ٱجٕػؽ ٔ٪ػة  -

 ..اتثؼ٧ف ٠ٲ٤ٮ٦ذؿ

 :ز٥ ا٣ذٛخ ٔـكز إ٣ٯ ا٧٣٭ؽم ا٣ؾم ٠ةف ٱؿ٫ٞ٦ ثةزدراء كٝةؿ ٫٣
 ..قٮء ٚ٭٧ٰ ٱة وؽٱٜ ٤ٔٯأؾر٩ٰ  -

 :٣ٲٕؿض ٔ٪٫ ا٧٣٭ؽم ٦ذضة٬ٺ، كٱؼجؿ٩ة ٧ٔة ٱضٮؿ ٰٚ ػةَؿق
إف ٱٮقٙ ٣ػٲ٥٤ٕ صٲػؽا ثػأف ا٧٣٪ٞجػٲ٨ ٔػ٨ ا١٣٪ػٮز ٝػؽ ٱٞذ٤ػٮف مؼىػة   -

ظٲةدػ٫  ز٬ؿٱة ٦س٫٤ إف ٤َت ا٣ض٪ٰ ا٣عةرس ١٤٣٪ـ ذ٣ٟ، ٧٤ٚةذا ٱٕؿض
 !٤٣ؼُؿ؟

 
 :ٚأصجذ٫ ٦ذ١٭٪ة

٢ٕ٣ ا٧ُ٣ػٓ أ٧ٔػةق، أك ٤ٕ٣ػ٫ كزػٜ ثة٣نػؿٱٙ، ػةوػح كأف ٬ػؾا اٵػٲػؿ ٹ   -
ٱجؽك مؿٱؿا.. ٨١٣ أ٦ؿق ٫٣ ثةٹثذٕةد ٔ٪ة كا٣٪ـكؿ ٰٚ ٚ٪ػؽؽ أ٦ػؿ ٱجٕػر 

 ..  !وؿاظح، ٦ة ٔؽت أزٜ ث٫ !٤ٔٯ ا٣ؿٱجح كا٣نٟ

 :كأًةؼ ا٧٣ذ٪جٰ ٝةاٺ
 ..!٤٭ة ا١٣سٲؿكفأك ٢ٕ٣ ٱٮقٙ أدرؾ ا٣عٞٲٞح ا٣ذٰ ٱض٭  -

 :كقأ٣ذ٫ ٦كذٮًعة ..ٚ٪ْؿ٩ة إ٣ٲ٫ ثٌٛٮؿ
 !أم ظٞٲٞح ٬ؾق ٱة ٦ذ٪جٰ؟ -

 :ز٥ أصةب ك٤ٔٯ مٛذ٫ اثذكة٦ح



 

196 

 
 

إف ا٧٣٪ٞجػػػٲ٨ ٔػػػ٨ ا١٣٪ػػػٮز ٹ ٱؿٱٞػػػٮف د٦ػػػةء ا٣ـ٬ػػػؿٱٲ٨ كٹ ٱٞذ٤ػػػٮ٩٭٥   -
٠ٞػؿاثٲ٨ ٤٣ضػ٨ ٧٠ػػة ٱنػةع ثػػٲ٨ ا٣٪ػةسز كإ٧٩ػػة ٱكػذؼؽ٦ٮ٩٭٥ ٠ٮقػػُةء 

 ..١٣٪ـ، ٍٚٞ ٹ ٗٲؿ٤٣ذٮاو٢ ٦ٓ ا٣ض٨ ا٧٣كؤك٣ٲ٨ ٨ٔ ظؿاقح ا

 :ٚٞةؿ ا٧٣٭ؽم ٦ٕذؿًة
ٹ أدٛػػٜ ٦ٕػػٟ.. كإف ٠ػػةف ٦ػػة دٞٮ٣ػػ٫ وػػعٲعة ٚج٧ػػةذا دٛكػػؿ اٹػذٛػػةء   -

ا٧٣ذ١ػػؿر ٣ٶَٛػػةؿ ا٣ـ٬ػػؿٱٲ٨؟! كث٧ػػةذا دٛكػػؿ ثٞةٱػػة صسػػس٭٥ ا٣ذػػٰ ٱٕسػػؿ 
 !٤ٔٲ٭ة ذكك٥٬ أظٲة٩ة؟

ٝجػػػ٢ أف دذعػػػٮؿ اثذكػػػة٦ح ا٧٣ذ٪جػػػٰ إ٣ػػػٯ ًػػػع١ح ػٛٲٛػػػح، كٱػػػؿد ٤ٔٲػػػ٫ ث٪جػػػؿة 
 :ا٣ٮازٞٲ٨

ةثةت اٹدضػػةر ثةٵٌٔػػةء ٬ػػٰ ا٣ذػػٰ دٞػػٮـ ثةػذُػػةؼ اٵَٛػػةؿ إف ٔىػػ -
كٝػػػػػذ٤٭٥ ٝىػػػػػؽ ا٩ذػػػػػـاع أٌٔػػػػػةا٭٥ كثٲٕ٭ػػػػػة، كٗة٣جػػػػػة ٦ػػػػػة ٱكػػػػػذ٭ؽٚٮف 
ا٣ـ٬ؿٱٲ٨ ٣ذ٤ٌٲ٢ ٦ضػؿل ا٣ٕؽا٣ػح كا٣٪ػةس، ك١٣ػٰ ٱْػ٨ أ٬ػ٢ ا٣ٌػعةٱة 

 ..ص٭ٺ أف ا٧٣٪ٞجٲ٨ ٥٬ ٨٦ ٝة٦ٮا ثةٹػذُةؼ

ا٧٣ػػؿة  أ٩ىػػذخ إ٣ػػٯ ٦ػػة ٝة٣ػػ٫ ا٧٣ذ٪جػػٰ ثةقػػذ٘ؿاب كد٬نػػح، ػىٮوػػة كأ٩٭ػػة
اٵك٣ٯ ا٣ذٰ ٱ٤ٛخ ٚٲ٭ة أظػؽ ا٩ذجػة٬ٰ إ٣ػٯ إ١٦ة٩ٲػح دػٮرط دضػةر اٵٌٔػةء ٚٲ٧ػة 
ٱٞٓ ٨٦ اػذُةٚةت ٣ٶَٛةؿ ا٣ـ٬ؿٱٲ٨، ك٦ػٓ أ٩ػ٫ ثػؽا اظذ٧ػةٹ ٦٪ُٞٲػة أ٠سػؿ ٦ػ٨ 
ا٣ؾم ٱىؽ٫ٝ ص٢ ا٣٪ػةس، إٹ أ٩٪ػٰ ٌٚػ٤خ أذجػةرق ٦ضػؿد ٚؿًػٲح ٹ أ٠سػؿ.. زػ٥ 

 :قأ٣خ ا٧٣ذ٪جٰ ٝةاٺ
 أ٥٬ أوؽٝةاٟ ا٣ٞؿ٩ةء؟ ك٨٦ أػجؿؾ ث٭ؾق ا٣عٞٲٞح؟! -

 :ٚأصةب ٝةاٺ
وعٲط أف ٠ٮ٩ٰ ٝؿٱ٪ة ٱ١٧٪٪ٰ ٦ػ٨ اٹقػذٕٺـ ٧ٔػة ٱ٘ٲػت ٔػ٪٥١ ٦ػ٨   -

اٵػجػػةر، ١٣ػػ٨ اٹقػػذؼجةر كظػػؽق ٹ ٱ١ٛػػٰ.. ٤ٔػػٯ ا٣ٛػػؿد أف ٱٞػػؿأ ٠سٲػػؿا، 
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ك٤ٔٲػػػ٫ أف ٱ٧ٲػػػـ ٦ػػػة ٱٞػػػؿأق، كٱ٘ػػػٮص ٚػػػٰ ص٧ٲػػػٓ ا٣ذٛةوػػػٲ٢ كٱع٤٤٭ػػػة 
ٱذٮو٢ إ٣ٯ أ٠سػؿ ٦كذعٌؿا ص٧ٲٓ اٹظذ٧ةٹت ك٦ٞةر٩ة ثٲ٪٭ةز إ٣ٯ أف 

ا٣٪ذةاش د٪ةقجة ٦ٓ ا٧٣٪ُٜ.. آٚػح ٦ْٕػ٥ ا٣٪ػةس أ٩٭ػ٥ ٹ ٱذ٧ذٕػٮف ث١ٛػؿ 
٩ةٝؽ، ٱ١ذٛٮف ثعِٛ ٦ة ٱ١ؿرق ٤ٔٲ٭٥ ٠جةر٥٬، ٣ٲٞٮ٦ػٮا ثػةصذؿارق ثٕػؽ 

 ..ذ٣ٟ كد٤ٕٲ٫٧ ٣ى٘ةر٥٬

زػػ٥ أ٦كػػٟ ا٧٣ذ٪جػػٰ ٔػػ٨ ا١٣ػػٺـ، كراح ٱ١ٛػػؿ مػػةردا ٣ٕػػؽة دٝػػةاٜ.. ٝجػػ٢ أف 
 :ة دار ٰٚ ػ٤ؽقدذ٭٢٤ أقةرٱؿق، كٱكذأ٩ٙ ٦ٛىعة ٧ٔ

 .. !٣ٞؽ قةؽ ٣٪ة ا٣ٞؽر وٲؽا ز٧ٲ٪ة  -

٣ٲُٞٓ ٔـكز قٲ٢ ا٣ذسةؤثةت ا٣ؾم أذؿاق ٰٚ د٤ػٟ ا٤٣عْػح، كٱكذٛكػؿ ثىػٮت 
 :ٱ٤٘ت ٤ٔٲ٫ ا٣٪ٕةس

 !٨ٔ أم وٲؽ دذ٥٤١ ٱة ٦ذ٪جٰ؟  -

 :ٚأصةث٫ ا٧٣٭ؽم ٦ذ٭٧١ة
 .. ..!إ٫٩ ٱٞىؽ ا١٣٪ـ ا٣ؾم قٲكذؼؿص٫ ا٣نؿٱٙ ٱة ٔؽٱ٥ ا٣ٛ٭٥ -

 :٧ذ٪جٰ ثٕٲ٪ٲ٫ ا٣٪ةٔكذٲ٨ ٦كذ٘ؿثة، كدكةءؿى ٦ؿة أػؿ ز٥ ظؽج ٔـكز إ٣ی ا٣
 !ك٦ة ٔٺٝذ٪ة ث٧ة قٲكذؼؿص٫ ا٣نؿٱٙ؟ -

ٙى ا٧٣٭ؽم ك٬ٮ ٱنٲط ثٮص٭٫ ثٕٲؽا ٨ٔ ٔـكز  :ظٲ٪٭ة دأٚ
أؼي ٣ػػٟ ٱػػة ٔػػـكز أؼ! ٣ػػٮ ٠ػػةف ا٣٘جػػةء إ٩كػػة٩ة ٱ٧نػػٰ ٤ٔػػی اٵرض ١٣ػػةف  -

 ..!اق٫٧ ٔـكز

 :ٌٚعٟ ا٧٣ذ٪جٰ.. كمؿع ٰٚ مؿح ١ٚؿد٫ ٝةاٺ
٣نػػؿٱٙ ك٦ػػ٨ ٦ٕػػ٫ إ٣ػػی أف ٱٞٮ٦ػػٮا ثةقػػذؼؿاج ا١٣٪ػػـز زػػ٥ قػػ٪ؿاٝت ا  -

 ..٩٪ٞي ٤ٔٲ٭٥ ك٩أػؾق ٦٪٭٥
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ٔ٪ؽاؾ ا٩ٛضؿت ًةظ١ة، كٔضـت ٨ٔ د٧ة٣ٟ ٩ٛكٰ ظٲ٨ رأٱخ ٰٚ رٚػةٰٝ 
ٔىةثح ٦ػ٨ ا٧٣ضػة٩ٲ٨ ا٣عػة٧٣ٲ٨.. أذ٠ػؿ أ٩٪ػٰ ًػع١خ ٠سٲػؿا كأ٩ػة أ٦ػؿر أ٩ْػةرم 

 :٤ٔٯ أظضة٦٭٥ ا٧٣ذجةٱ٪ح، إ٣ٯ أف د٪ع٪ط ا٧٣ذ٪جٰ كقأ٣٪ٰ ٦ذٕضجة
 !٦ة ا٧٣ٌعٟ ٰٚ ٠ٺ٦ٰ ٱة أظ٧ؽ؟ -

 :دٮٝٛخ ٨ٔ ا٣ٌعٟ ثىٕٮثح، كأصجذ٫ ٝةاٺ
أ٩خ دؿٱؽ أف دكؿؽ ٠٪ـا ٨٦ أمؼةص دٕجٮا ك٠ؽكا ٰٚ اقذؼؿاص٫!..  -

أٱجؽك ٣ٟ ٬ؾا ا٣ذىؿؼ ٦٪ُٞٲة؟!.. كإف ٚؿً٪ة أ٩ػ٫ ٦٪ُٞػٰ، أدْػ٨ أف 
 اٗذىةب ٠٪ـ٥٬ أ٦ؿ ق٭٢؟

 :ٚذجك٥ ا٧٣ذ٪جٰ، كٝةؿ ك٬ٮ ٱٛؿؾ ٣عٲذ٫
ٕٟ ٚػػٰ قػػٲةؽ اٵظػػؽاث ١٣ػػٰ دكػػذٮٔت اٵ٦ػػؿ ٱػػة ٱضػػت ٤ٔػػٰ أف أًػػ  -

 .ٚذٯ
 !د٢ٌٛ ٱة ٦ذ٪جٰ، ٬ةت ٦ة ٔ٪ؽؾ -
ٰٚ ا٧٣ةًٰ ٥٣ د٨١ ا٣ج٪ٮؾ كا٣ؼـاا٨ ا٧٣٪ٲٕح ٦ذػٮٚؿة ٤٣٪ػةس ٧٠ػة ٬ػٮ  -

ا٣عةؿ ٰٚ ز٦ة٩٪ة ٬ؾا، كظؿوة ٦٪٭٥ ٤ٔٯ ظِٛ أ٦ٮا٣٭٥ ٦ػ٨ ا٣٪ػة٬جٲ٨ 
كا٣ٕةثسٲ٨ز ٠ة٩ٮا ٱٌٕٮ٩٭ة ٰٚ و٪ةدٱٜ كٝؽكر كٱػؽٚ٪ٮ٩٭ة دكف إػجػةر 

ؽ ثٮصٮد٬ػػة، ك٠ػػة٩ٮا ٱٌػػٕٮف ٵ٦ة٠٪٭ػػة إمػػةرات كٔٺ٦ػػةت ١٣ػػٰ ٹ أظػػ
دٌػػٲٓ ٤ٔػػٲ٭٥.. كٵف ا٧٣ػػٮت ٗػػؽارز ٚػػإف ا٣ٕؽٱػػؽ ٦ػػ٨ ٬ػػؤٹء ٱٛػػةرٝٮف 
ا٣عٲةة دكف أف ٱذك٪ٯ ٣٭٥ اٷٚىةح ٵٝؿثةا٭٥ ٨ٔ أ٦ؿ٬ة أك إػجػةر٥٬ 
٨ٔ ١٦ة٩٭ةز ٣ذ٧ٮت ٬ؾق ا١٣٪ػٮز كٱػؽ٨ٚ قػؿ٬ة ث٧ػٮت أوػعةث٭ة.. كثٕػؽ 

ٱكػػػأؿ أظػػػؽ ٔػػػ٨ ا١٣٪ػػػـز ٱٞػػػٮـ ا٣ض٪ػػػٰ  أف ٱ٧ػػػؿ ز٦ػػػ٨ َٮٱػػػ٢ دكف أف
ثؿوؽق، كٱكذٮ٣ٰ ٤ٔٲ٫ ظة٧٣ة ٱذأ٠ؽ ٨٦ ا٩ٕؽاـ ٦ة٣ٟ ٫٣.. ك٤ٔٲ٫، ٧ٚػة 
قػػػػٲٞٮـ ثػػػػ٫ ا٣نػػػػؿٱٙ ٹقػػػػذؼؿاج ا١٣٪ػػػػـ ا٧٣ػػػػؽٚٮف أظػػػػؽ أ٦ػػػػؿٱ٨ز أف 
ٱ٘ذىت ا١٣٪ـ ٨٦ ا٣ض٨ ثٞٮة رٝٲذ٫، أك أف ٱذٛةكض ٦ٕ٭٥ ٨ٔ َؿٱٜ 
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٪ػـ، مؼه ز٬ؿم ٦ٞؽ٦ة ػؽ٦ةت ٠ٛؿٱح مؿ٠ٲح ٣ٞةء ظىٮ٫٣ ٤ٔػٯ ا١٣
 ..كإف اقذؽٔةءق ٣ٲٮقٙ أدؿ د٣ٲ٢ ٤ٔٯ رٗجذ٫ ٰٚ ا٣ذٛةكض

 !؟دٞىؽ أ٫٩ قٲ٤ضأ إ٣ٯ ا٣نؿؾ كا٣ٕٲةذ ثة٫٤٣ -
 .أص٢  -
 .٥٧٧٦.. ثة٣ؿ٥ٗ ٨٦ ذ٣ٟ، ٹ ٱعٜ ٣٪ة اٹقذٲٺء ٤ٔٯ ٠٪ـ٥٬  -
اق٧ٓ ٱة أظ٧ؽ، ٔؽا ٨ٔ أظٛػةد داٚ٪ػٰ ا١٣٪ػـ، ٹ ا٣ضػ٨ كٹ ا٣نػؿٱٙ ٦ػ٨  -

٨ ظػٜ ا٣ض٧ٲػٓ ا٣ذ٪ػةٚف ظٞ٭٥ ا٦ذٺ٫٠ز ا٣نٰء ا٣ؾم ٱض٤ٕػ٫ وػٲؽا ٦ػ
 ..٤ٔٲ٫

قػػ١ذخ كأ٩ػػة أ٦ٕػػ٨ ا٣ذ١ٛٲػػؿ ٚٲ٧ػػة ٝة٣ػػ٫ ا٧٣ذ٪جػػٰ، كٝجػػ٢ أف ٱذكػػ٪ٯ ٣ػػٰ ا٣ؼػػؿكج 
 :ث٧ٮٝٙ ٩ـٱ٫ ٧٦ة اظذش ث٫، ٔٞت ا٧٣٭ؽم ٦ذع٧كة

إ٩٪ٰ أدٜٛ ٦ٓ ا٧٣ذ٪جٰ ٰٚ ٢٠ ٧٤٠ح ٝة٣٭ةز ا٣٪ةس أك٣ػٯ ثػؽٚةا٨ ا٣٪ػةس  -
 ٨٦ ا٣ض٨، ك٦ػةداـ ا١٣٪ػـ ٦ػؽٚٮ٩ة ٚػإف ٣٪ػة ظْٮّػة ٹ دٞػ٢ ٔػ٨ ظْػٮظ

 ..ا٣نؿٱٙ

ظٲ٪٭ة دٕضجخ ٧٦ة ٱ٫٤ٕٛ ا٧٣ةؿ ثة٧٣٭ؽم، ك٤ٝخ ٫٣ دكف أثػؽم ازدرااػٰ ٧٤٣٪ُػٜ 
 :ا٣ذٰ ثؿر ث٫ ٫ٕ٧َ

 ؟ٱة ٦٭ؽم، ٨٣ ٱعٜ ٣ٟ ا١٣٪ـ إٹ إذا ٠٪خ أكؿ ٨٦ ٱٕسؿ ٤ٔٲ٫  -

 :ٚؿد ك٤ٔٯ مٛة٫٬ اثذكة٦ح ػجٲسح
ٹ د٤ٜٞ ٱة أظ٧ؽز ق٪عى٢ ٤ٔٯ ا١٣٪ـ دكف أف ٩كؿ٫ٝ، كدكف أف ٩جػؾؿ  -

.. كإ٣ػػػٯ أف ٱعػػػٲ٨ ا٧٣ٮٔػػػؽ ا٣ػػػؾم ظػػػؽدق ا٣نػػػؿٱٙ ص٭ػػػؽا ٚػػػٰ ا٣عٛػػػؿ
 ..ٹقذؼؿاج ا١٣٪ـ، ق٪١ٮف ٝؽ كًٕ٪ة ػُح ٦ع٧١ح ٤٣ْٛؿ ث٫

                                                   ***  
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ثٕػػػؽ ٦ػػػؿكر زٺزػػػح أٱػػػةـ.. كٝجػػػ٢ قػػػةٔح ك٩ىػػػٙ ٦ػػػ٨ ا٧٣ٮٔػػػؽ ا٣ػػػؾم ًػػػؿث٫ 
ا٣ذٰ ظؽدك٬ة ١٦ة٩ة  ا٣نؿٱٙ ٣ٲٮقٙ، ٠٪ة ٩ع٨ اٵرثٕح ٰٚ َؿٱٞ٪ة إ٣ٯ ا٧٣ٞجؿة

 ..٤٣ٞةا٭٥

٠ة٩خ ٣ٲ٤ح ثةردة ٤ٔٯ ٗٲؿ ٦ة أذةدت ٤ٔٲ٫ ٣ٲة٣ٰ ا٣ىٲٙ أف د١ػٮف، ك٠ػةف  
ا٣ُؿٱٜ ا٣ؾم ق١٤٪ةق ٧٤ْ٦ة إٹ ٧٦ة ٱىؽر ٨ٔ ٩ٮر ا٧ٞ٣ػؿ ٣ٲػ٪١ٕف ٤ٔػی ا٣ضجػةؿ 
ا٧٣عٲُح كٱ٧ؽ صٮؼ ا٣كٲةرة ثإًةءة ػةٚذح.. ك٦ٓ أ٩٭ة ٠ة٩خ ػةٚذػح، إٹ أ٩٭ػة 

ح ا٧٣٭ػؽم ٧٤٠ػة ا١ٕ٩ػف كص٭ػ٫ ٤ٔػی ا٧٣ػؿآة.. ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ١٦٪ذ٪ٰ ٨٦ د٧ٲٲـ اثذكػة٦
دجكػػػ٫٧ أز٪ػػػةء ا٣ٞٲػػػةدة ثػػػةٵ٦ؿ ا٣ضؽٱػػػؽز ٤ُٚة٧٣ػػػة ِٔنػػػٜ ا٣كػػػٲةرات ك٦عؿ٠ةد٭ػػػة، 
ك٣ُة٧٣ػػػة قػػػةرع إ٣ػػػی ٝٲةدد٭ػػػة كدٞٲٲ٧٭ػػػة.. كا٣عػػػٜ أف مػػػ٫ٛ٘ ثة٣ٞٲػػػةدة ٣ػػػ٥ ٱ١ػػػ٨ 
٫. دٞػؽٱؿق ٣ؾادػ٫ ٤ٔػی ٦ػة  ا٣كجت ا٣ٮظٲؽ ٹثذكة٦ةد٫ ا٧٣ذ١ؿرة كٝذ٭ػة، ثػ٢ وػةظجى

٦ػػ٨ أ٧ٔػػةؿ ٚػػٰ قػػجٲ٢ د٪ٛٲػػؾ ػُذػػ٫ز ٣ٞػػؽ اٚذػػذط ا٣ٲػػٮ٦ٲ٨ ا٧٣ةًػػٲٲ٨ أ٩ضػػـق 
ثةٹ٩ٕـاؿ كا٣ذ١ٛٲؿ، ز٥ ٢ٞ٩ أ١ٚةرق إ٣ی اٵكراؽ ٤ٔی مػ٢١ رقػٮ٦ةت كدٕػةثٲؿ.. 
ٝجػػ٢ أف ٱٞػػٮـ ثضٮ٣ػػح دٛٞؽٱػػح إ٣ػػی ا٧٣ٞجػػؿة ٣ؽراقػػح ٦عٲُ٭ػػة، كٱكػػذأصؿ ٬ػػؾق 
ا٣كػػػٲةرة ا٣ذػػػٰ دنػػػج٫ قػػػٲةرات ا٣ػػػؽرؾ ثٕػػػؽ أف ٚػػػذل ٣كػػػةٔةت كقػػػةٔةت ٝجػػػ٢ 

ا٭ػػة.. ١ٚػػةف ٦ػػ٨ ا٣ُجٲٕػػٰ أف ٱٛػػؿح ثة٣ذٞػػؽـ ا٣ػػؾم دعػػؿزق ػُذػػ٫ كٱجذكػػ٥ ا٩ذٞة
٦ذٛةاٺ ث٪ضةظ٭ة.. ٨١٣ ا٣٘ؿٱت ٰٚ اٵ٦ؿ، أ٫٩ رٚي اٷٚىةح ٨ٔ ا٣نػٜ اٵػٲػؿ 
٦٪٭ة، كٝؿر اٹظذٛةظ ث٫ إ٣ی أف دعٲ٨ ا٤٣عْح ا٧٣٪ةقجح ٣ٲ٤ُٕ٪ػة ٤ٔٲػ٫.. ك٤ٔػی 

أكٹ، ك٤ٔػػی  ا٣ػػؿ٥ٗ ٦ػػ٨ اقػػذجؽادق ذاؾ، اقػػذُةع ا٣عىػػٮؿ ٤ٔػػی دأٱٲػػؽ ا٧٣ذ٪جػػٰ
إٔضةب ٔـكز ثٕؽ ذ٣ٟ.. ٧٤ٔة ثػأف ٬ػؾا اٵػٲػؿ ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ راًػٲة ٔػ٨ ا٤٧ٕ٣ٲػح ٦ػ٨ 
أقةقػػ٭ة، كأ٩ػػ٫ ٝػػؿر ظٌػػٮر أَٮار٬ػػة ٚٞػػٍ ٦ػػ٨ أصػػ٢ دػػؽكٱ٨ أظػػؽاز٭ة ا٣ذػػٰ رأ  
ػؾ٠ؿى ٚػٰ ركاٱػح ٦ػ٨ ركاٱةدػ٫ ا٧٣كػذٞج٤ٲح.. أ٦ػة أ٩ػة، كإ٣ػی صة٩ػت  أ٩٭ة دىػ٤ط أف د.

٠٪ػػخ ٤ٔػػی ٱٞػػٲ٨ ٦ػػ٨ ٔضػػـ ٝ٪ػػةٔذٰ ثعؿ٦ػػح اٗذىػػةب ا٣ػػؽٚةا٨ ٦ػػ٨ اٳػػػؿٱ٨، 
ا٧٣٭ؽم ٨ٔ ٦ٮاص٭ح ا٣نؿٱٙ كق٤ج٫ ا١٣٪ـ، ك٠٪خ أدٮٝٓ ا٣ٛنػ٢ ا٣ػؾرٱٓ ٦ىػٲؿا 
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٤٧ٕ٣ٲذ٭٥ ا٣ذةٚ٭ح.. ثٲؽ أف ذ٣ٟ ٥٣ ٱ٧٪ٕ٪ٰ ٨٦ ٦ؿاٚٞذ٭٥ إ٣ٲ٭ة كاٹقذ٧ذةع ث٢١ 
دٛىػػٲ٢ ٦ػػ٨ دٛةوػػٲ٤٭ةز ٤ٚٞػػؽ أردت أف أ٠ػػٮف مػػة٬ؽا ٤ٔػػی ٚنػػ٤٭٥، كأف ٱ٧٤ٕػػٮا 

 ..٧٤ّةثأ٩٪ٰ ٹ أر٦ٰ اٳػؿٱ٨ ثة٣ذٛة٬ح 
ثٕػػؽ رثػػٓ قػػةٔح ٦ػػ٨ ا٧٣كػػٲؿ، ٹظػػخ ٣٪ػػة ٝجٕػػح ٩ػػةثٮ٣ٲٮف ٦ػػ٨ ثٕٲػػؽ، كَٛػػٜ 
ٔػػـكز ا٣ػػؾم ٠ػػةف ٱض٤ػػف ٔػػ٨ ٱكػػةرم ثة٣ذعػػؽٱٜ إ٣ػػی ا٣ذ١ذػػ٢ ا٣ىػػؼؿم ا٣ػػؾم 
دكػػؿث٢ ثٌػػٮء ا٧ٞ٣ػػؿ ثإٔضػػةب، ٝجػػ٢ أف ٱٞػػٮـ ٤ٔػػی ٦ٕٞػػؽق، كٱؼػػؿج رأقػػ٫ ٦ػػ٨ 

 :٩ةٚؾة ا٣كٞٙ ك٬ٮ ٱكأؿ ث١٤٪ح ٱؼ٪ٞ٭ة دٲةر ا٣٭ٮاء
 !ٱ٤ُٞٮف ٤ٔٲ٭ة "ٝجٕح ٩ةثٮ٣ٲٮف"؟ أ٬ؾق ٬ٰ ا٣ىؼٮر ا٣ذٰ -

 :ٚأصجذ٫ كأ٩ة أدٛةد  أف دُأ٩ٰ ٝؽ٦ةق
 ..! أص٢ إ٩٭ة ٬ٰ.. ٤ٚذٕؽ إ٣ی ٦ٕٞؽؾ -

كثؽٹ ٨٦ أف ٱكذضٲت ٣ٰ كٱٕػٮد إ٣ػی ١٦ة٩ػ٫، أػػؿج صؾٔػ٫ ٠ػة٦ٺ.. زػ٥ ص٤ػف 
 :٤ٔی ظةٚح ا٣٪ةٚؾة كوةح ٦٪ج٭ؿا

كاااك!.. ٬ػػػؾا ا٣ذض٧ػػػٓ ا٣ىػػػؼؿم أمػػػج٫ ثىػػػجٲح ٧ٔٺٝػػػح دؿدػػػؽم د٪ػػػٮرة  -
.. إ٩٭ػة وػجٲح دض٤ػػف دعػخ ًػٮء ا٧ٞ٣ػػؿ كدعػؿس ٣ٲػ٢ ا٣ٞؿٱػػح !حكاقػٕ

 .. !ا٣٪ةا٧ح
 :ٚة٣ذٛخ إ٣ٲ٫ ا٧٣٭ؽم ًةظ١ة

 ..!ػٲة٣ٟ كاقٓ!.. ٫٤ٕ٣ ٦ة ٱض٤ٕٟ ٦جذك٧ة َٲ٤ح ا٣ٮٝخ ٱة ٦ض٪ٮف -
 :ك٤ٜٔ ا٧٣ذ٪جٰ ا٣ؾم ٠ةف ٱض٤ف ٨ٔ ٱ٧ٲ٪٫ ٝةاٺ

ا٣جٕي ٱؿا٬ة ٠ٞجٕح ٩ةثٮ٣ٲٮف، كٔـكز ٱؿا٬ة وجٲح وػ٘ٲؿة، كأ٩ػة أرا٬ػة  -
 ". ب مج٭ة ٨٦ اٳ٩ٲح ا٣ذٰ دك٧ٮ٩٭ة "ا٣ُةصٲ٨أٝؿ

 :ٚٞ٭٫ٞ ا٧٣٭ؽم.. كوؿخ ٔـكز ٚضأة
 ..آاااق ٔٲ٪ٰ -
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 :كٔةد إ٣ی ٦ٕٞؽق ك٬ٮ ٱٛؿؾ ٔٲ٪٫ ٝةاٺ
 ..!٣ٞؽ دػ٤خ ظنؿة ٰٚ ٔٲ٪ٰ -

 :ٵٝٮؿ ٫٣ ٧٦ةزظة
 ..٬ؾا ١٣ٲٺ دؼؿج رأقٟ ٨٦ ا٣كٞٙ ٦ؿة أػؿ  -

 :ٱ٤ٞج٭ة ثٲ٨ ٱؽٱ٫ ٦ذأقٛة ؾز٥ أػؿج ا٣عنؿة ٨٦ ٔٲ٪٫.. كأػ
 ٣ٞؽ ٣ٞٲخ ا٣ؾثةثح ا٧٣ك١ٲ٪ح ظذٛ٭ةز قٲٞٲ٥ ٤ٔٲ٭ة أ٤٬٭ة ٦أد٧ػة كٔػٮٱٺ  -

!.. 
 :ٚكعٞ٭ة ثأوةث٫ٕ.. كٔةد إ٣ی ا٣ذعؽٱٜ إ٣ی ا٣ىؼٮر ك٬ٮ ٱٞٮؿ 

  .. ! ٦ةز٣خ ٹ أوؽؽ أف ٱٮقٙ ٝةـ ثؼؽأ٪ة -

 :٣ٲٕٞت ا٧٣٭ؽم ٤ٔی ٠ٺ٫٦ ك٬ٮ ٱ٪عؿؼ ثة٣كٲةرة إ٣ی قٛط ا٣ذ١ذ٢ ا٣ىؼؿم
ثٺ ٚةاػؽةز دْػة٬ؿ ثة٣ٌ٘ػت ٦ػ٨ ا٧٣ذ٪جػٰ،  ٣ٞؽ أدٕت ٩ٛك٫ ٰٚ ا٣ذ٧سٲ٢ -

زػػ٥ أٝػػةـ قػػضةٹ ٩ٞػػػؽٱة زااٛػػة، ٣ٲٞػػٮـ هللا ثٌٛػػػع٫ ٚػػٰ ا٣٪٭ةٱػػح!.. أ٦ػػػة 
ا٣نػؿٱٙ ٧ٚىػػٲجذ٫ أْٔػػ٥، ٱػػؽٔٮ ا٣٪ػةس إ٣ػػی ا٣ذٞػػٮ  كٹ ٱذٞػػٰ!.. ٣ٞػػؽ 

 .. !د٤٧ٕخ ٨٦ ٬ؤٹء أٹ أزٜ ثأظؽ ثٕؽ ا٣ٲٮـ

 :ٚأ٩نؽ ا٧٣ذ٪جٰ ٝةاٺ
 ك٧٣ة وةر كد ا٣٪ةس ػجة  -

 ذكةـ ثةثذكةـصـٱخ ٤ٔٯ اث 
 كوؿت أمٟ ٚٲ٨٧ أوُٛٲ٫ 

 ٧٤ٕ٣ٰ أ٫٩ ثٕي اٵ٩ةـ 

 :٣ٲ٤ٕٜ ٔـكز ٤ٔٯ ا٣جٲذٲ٨ ٝةاٺ
    !٣ٶقٙز إ٩٭ة ا٣عٞٲٞح ا٧٣ؿة -
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 :ٝج٢ أف ٱ٥ٌ قةٝٲ٫ كٱض٤ف ا٣ٞؿٚىةء ك٬ٮ ٱٞٮؿ ٦جذك٧ة
 .. ثةٵ٦ف ٧ْ٩خ مٕؿا ٰٚ ظٜ ٱٮقٙ  -

 :ٚة٣ذٛخ إ٣ٲ٫ ا٧٣ذ٪جٰ ٝةاٺ
ثة٣نػػٕؿز ظكػػجذٟ ٠ةدجػػة ٚٞػػٍ..  ص٧ٲػػ٢! ٣ػػ٥ أ٠ػػ٨ أ٤ٔػػ٥ أف ٣ػػٟ ا٬ذ٧ة٦ػػة -

 ..٤ٚذك٧ٕ٪ة ٧ْ٩ٟ

 :ٱٛؿؾ صجٲ٪٫ ٦ذؿددا.. ز٥ ٝةؿ ؾٚأَؿؽ ٔـكز رأق٫ ٧٘٧٘٦ة، كأػ
إ٩ػػ٫ ٬ضػػةء ٦ػػ٨ ثٲذػػٲ٨.. ١٣٪ػػ٫ ٹ ٱٕ٪ػػٰ أ٩٪ػػٰ أ٠ػػ٨ ظٞػػؽا ٣ٲٮقػػٙ، ٣ٞػػؽ  -

 ..٧ْ٩ذ٫ ٵػذجؿ ٦٭ةردٰ ٰٚ ا٣٭ضةء

 :كٔ٪ؽ٦ة ٹظْخ أ٫٩ ٹ ٱضؿؤ ٤ٔٯ اٷ٩نةدز ٤ٝخ ٫٣ ٦نضٕة
 دؼضػػ٢، ٣ػػ٨ ٩أػػػؾ ٬ضػػةءؾ ٣ػػ٫ ثٕػػٲ٨ اٹٔذجػػةرز ٚضػػ٢ ٬ٲػػة ٱػػة ٔػػـكز ٹ  -

 ..ا٣نٕؿاء ٱٞٮ٣ٮف ٦ة ٹ ٱ٤ٕٛٮف

 :ٚةثذك٥ ٤ٔٯ ٦ٌي.. ز٥ رٚٓ ٱؽٱ٫ ٦٪نؽا ثىٮد٫ ا٧٣جعٮح
 ء ٫٣ ٔؽٱؽ ا٣ٮصٮق ٹ كٚة -

 ػكٲف كا٣ؼكةقح داؤق 
 ءق ٹ ٧ًٲؿ ٫٣ ٱؿصٮ ثٞةٚ

 قءكٹ كص٫ ٫٣ ٱعِٛ ٦ة

ؿ إٔضةثة.. كدٛة٢ٔ ا٧٣ذ٪جٰ ٤ٕ٦ٞ  :ةٚىٛؿ ا٧٣٭ؽم ك٠جظ
 ..!ٹ ٚي ٚٮؾ ٱة ٔـكز.. إ٩ٟ ٧٣ٮ٬ٮب -

 :٣ذ٪نؿح ٦ٺ٦ط ٔـكز، كٱٌٓ ٱؽق ٤ٔٯ وؽرق ٧٦ذ٪ة ك٬ٮ ٱٞٮؿ
 !٬ؾا ٨٦ ٠ؿ٥١٦ قةددٰ -

 :كٱٞٮؿ ٫٣ ا٧٣ذ٪جٰ ٩ةوعة
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٤ٔٲػػٟ ثعٛػػِ ا٤ٕ٧٣ٞػػةت ٚإ٩٭ػػة أصػػٮد ا٣نػػٕؿ، كاظٛػػِ ٣ػػٟ ٦ػػ٨ أمػػٕةر  -
صؿٱػػؿ كأثػػٰ ٩ػػٮاس كأثػػٰ د٧ػػةـ.. قٲكػػةٔؽؾ ذ٣ػػٟ ٚػػٰ ًػػجٍ اٵكزاف، 

 ...ظ، كإدٞةف ا٣ىٲةٗحكد٥٤ٕ اٵ٣ٛة

كثٕػػؽ أف وػػؿ٩ة ٤ٔػػٯ ثٕػػؽ أ٦ذػػةر ٤ٝٲ٤ػػح ٦ػػ٨ ٝجٕػػح ٩ػػةثٮ٣ٲٮف، ر٠ػػ٨ ا٧٣٭ػػؽم 
ا٣كػػػػٲةرة كأَٛػػػػأ أ٩ٮار٬ػػػػة، ٣٪ذؿصػػػػ٢ ٦٪٭ػػػػة كٱكػػػػ٤ٟ ث٪ػػػػة َؿٱٞػػػػة كٔػػػػؿا ٱؼذػػػػؿؽ 

 .. وؼٮر٬ة

٠٪ػػة ٩كػػٲؿ ا٣ٮاظػػؽ د٤ػػٮ اٳػػػؿ ثعػػؾر مػػؽٱؽ، ٩ذكػػ٤ٜ أظٲة٩ػػة، ك٩٭ػػجٍ أظٲة٩ػػة، 
٧ض٭ػٮد ا٣ػؾم ٠٪ػة ٩جؾ٣ػ٫، كاٹظذٲػةط ك٩ٞٛـ ٚػٰ أظػةٱٲ٨ أػػؿل.. كثػة٣ؿ٥ٗ ٦ػ٨ ا٣

ا٣ؾم ٠٪ة ٤ٔٲ٫ ػٮٚة ٨٦ اٹ٩ػـٹؽ ٩عػٮ ا٣٭ةكٱػح، ٠ػةف ٔػـكز ٹ ٱذػؿدد ٚػٰ ُٝػٙ 
٠ػػ٢ ٩جذػػح ٱىػػةدٚ٭ة ٚػػٰ َؿٱٞػػ٫، ك٠ػػةف ٹ ٱضػػؽ ظؿصػػة ٚػػٰ اقذٛكػػةرم ٔػػ٨ ٠ػػ٢ 
مػػضؿة كظضػػؿة دٞػػٓ ٔٲ٪ػػةق ٤ٔٲ٭ػػة.. ١ٚ٪ػػخ أظٲة٩ػػة أصٲجػػ٫ ث٧ػػة أ١٤٦ػػ٫ ٦ػػ٨ ٤ٔػػ٥ 

٧ذٕة ث٪كػػػةا٥ ا٤٣ٲػػػ٢ ا٧٣٪ٕنػػػح، كث٤عػػػ٨ ٦كػػػجٜ، كأظٲة٩ػػػة أػػػػؿل أدضة٤٬ػػػ٫ ٦كػػػذ
ا٣ىؿاوػػػٲؿ ا٣ذػػػٰ دؼذػػػؿؽ ا٣كػػػ١ٮف.. أ٦ػػػة ا٧٣ذ٪جػػػٰ ٤ٚػػػ٥ ٱ٪ُػػػٜ ث٧٤١ػػػح َػػػٮاؿ 
ا٣ُؿٱٜ، ك٢ّ ٦ضؽا ٰٚ اٹٝذػؽاء ثؼُػٮات ا٧٣٭ػؽم دكف أد٩ػٯ ا٩عػؿاؼ، إ٣ػٯ 
أف كوػػ٢ ث٪ػػة ا٧٣كػػٲؿ إ٣ػػٯ وػػؼؿة ٦كػػذُٲ٤ح دنػػؿؼ ٤ٔػػٯ ا٣ٞؿٱػػح ا٧٣ضػػةكرة.. 

ٮ ٱنٲؿ إ٣ٯ ٦٪ةزؿ ا٣ٞؿٱػح ا٣ذػٰ ثػؽت ٣٪ذٮٝٙ ٔ٪ؽ ظةٚذ٭ة، كٱؼجؿ٩ة ا٧٣٭ؽم ك٬
 :و٘ٲؿة ٤٠ٕت اٵَٛةؿ

إف ٬ػػؾق ا٣ٞؿٱػػح دجػػؽك ٝؿٱجػػح صػػؽا ٦ػػ٨ ٬ػػؾا اٹردٛػػةع، ١٣٪٭ػػة دجٕػػؽ ٔ٪ػػة  -
ثػػػسٺث ٠ٲ٤ػػػٮ٦ذؿات.. كإف أ٦ٕ٪ػػػذ٥ ا٣٪ْػػػػؿ صٲػػػؽا ٚكػػػذٺظْٮف ذ٣ػػػػٟ 
ا٣كػػٮر ا٧٣كػػذُٲ٢ ا٣ُٮٱػػ٢ ا٣ػػؾم ٱٞػػٓ ٚػػٰ مػػؿٝ٭ة كٱ٪ذ٭ػػٰ ٔ٪ػػؽ قػػٛط 

ٰ قػػػػٲ٤ذٰٞ ٚٲ٭ػػػػة ا٣نػػػػؿٱٙ ا٣ضجػػػػ٢ ا٧٣ٞةثػػػػ٢، د٤ػػػػٟ ٬ػػػػٰ ا٧٣ٞجػػػػؿة ا٣ذػػػػ
 ..ثٲٮقٙ
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ٚٮًٓ ٔـكز ٱؽق ٤ٔٯ ذٝ٪٫، كمؿع ٱٛؿؾ ٣عٲذػ٫ ك٬ػٮ ٱ٪ْػؿ إ٣ػٯ ا٧٣ٞجػؿة ا٣ذػٰ 
 :ٹؼ ٨٦ ا٣ٞجٮر.. ز٥ أمةر إ٣ٲ٭ة ثٲؽق ٝةاٺدذؼ٤٤٭ة ٦بةت اٵمضةر كاٳ

قٺـ ٤ٔٲ٥١ ٱة أ٢٬ اٳػؿة، أ٩ذ٥ ا٣كةثٞٮف ك٩عػ٨ ا٣ٺظٞػٮف.. قػٺـ   -
 ..٤ىٲ٤ٔ٨ٲ٥١ ٨٦ أثٰ ق٧٤ةف كأوؽٝةا٫ ا٧٣ؼ

 :صذ٫ ث٪ْؿات اقذ٘ؿاب.. كقأ٣ذ٫ؽٚع
 !٨٦ أثٮ ق٧٤ةف ٬ؾا؟! ك٨٦ ٥٬ أوؽٝةؤق ا٧٣ؼ٤ىٮف؟ -

 :ٚؿد ٦جذك٧ة ك٬ٮ ٱنٲؿ إ٣ٯ ٩ٛك٫ ث٤١ذة ٱؽٱ٫
 ..أثٮ ق٧٤ةف ٬ٮ أ٩ة -

 :ز٥ أمةر إ٣ٲ٪ة كأردؼ ٝةاٺ
 ...كاٵوؽٝةء ا٧٣ؼ٤ىٮف ٥٬ أ٩ذ٥، إ٥١٩ -

 :ٮف إ٣ٯ ا٣ذؼؿٱٙٚٞة٫َٕ ا٧٣٭ؽم ٧٠ة دأب أف ٱ٢ٕٛ ٧٤٠ة ٦ةؿ ٠ٺـ ا٧٣ض٪
ٚأ٦ة٦٪ػػة ٧ٔػػ٢ ٣٪ٞػػٮـ  !ٹ أّػػ٨ أ٩ػػ٫ ا٣ٮٝػػخ ا٧٣٪ةقػػت ٣ذؿ٬ةدػػٟ ٱػػة ٔػػـكز -

 .. ث٫

زػػ٥ رٚػػٓ قػػذؿد٫ كأػػػؿج ٦ػػ٨ دعػػخ ظـا٦ػػ٫ ٠ٲكػػة أثٲٌػػة، كمػػؿع ٚػػٰ إػػػؿاج 
 :٦عذٮٱةد٫ كدٮزٱٕ٭ة

٬ػػػؾق أرثٕػػػح أزكاج ٦ػػػ٨ ا٣ٞٛػػػػةزات، قػػػ٪ؿدؽٱ٭ة اظذٲةَػػػة ٦ػػػ٨ دػػػػؿؾ أم  -
ظػػؽ ٣ػػٟ ٱػػة أظ٧ػػؽ.. ثىػػ٧ةت.. ك٬ػػؾاف ٝ٪ةٔػػةف، كاظػػؽ ٣ػػٟ ٱػػة٦ذ٪جٰ ككا

 ...ك٬ؾا ٦ىجةح ٨٦ أص٢

 :ٚة٤ٕٛ٩خ كٝةَٕخ ٠ٺ٫٦ ث٤٭ضح مؽٱؽة
ك٨٦ ٤َت ٦٪ٟ إمؿا٠ٰ ٰٚ ٬ؿااٟ ٬ؾا!.. ٣ٞؽ قػجٜ كأػجؿدػٟ ثػأ٩٪ٰ  -

 .. !٨٣ أقؿؽ مٲبة
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ُٝت ا٧٣٭ؽم ظةصجٲ٫ كر٦ٞ٪ٰ ث٪ْؿة اقذؼٛةؼ ك٬ٮ ٱ٧ػؽ ٣ػٰ ا٧٣ىػجةح.. 
 :ز٥ دجك٥ ٦ذ٤١ٛة ك٬ٮ ٱٞٮؿ

٪ػٟ أظػػؽ أف دكػػؿؽ!.. ٠ػ٢ ٦ػػة ٤ٔٲػػٟ ٤ٔػی رقػػ٤ٟ ٱػػة وػةح، ٣ػػ٥ ٱ٤ُػػت ٦ -
٤ٕٚػػػ٫ ٬ػػػٮ اردػػػؽاء ٬ػػػؾا ا٣ٞ٪ػػػةع أقػػػٮة ثػػػة٧٣ذ٪جٰ كا٣ذكػػػ٢٤ ٦ٕػػػ٫ إ٣ػػػی 
ا٧٣ٞجػػػػؿة.. قػػػػأثٞی ٬٪ػػػػة ث٧ٕٲػػػػح ٔػػػػـكز، كقػػػػذ٪ذْؿاف ٝػػػػؽكـ ا٣نػػػػؿٱٙ 
كقذؿاٝجة٫٩.. كث٧ضؿد اقذؼؿاص٫ ١٤٣٪ـ، قػٮؼ دُٕٲ٪ػة إمػةرة ثٌػٮء 

 ..ا٧٣ىجةحز ٔ٪ؽاؾ ق٪٭ت أ٩ة كٔـكز ٷد٧ةـ اٵ٦ؿ

ز، كدؿاصػػٓ ػُػػٮة إ٣ػػی ا٣ؼ٤ػػٙ.. زػػ٥ أ٣ٞػػی ثة٣ٞٛػػةز ٤ٔػػی ٚة١٩ٛػػأ كصػػ٫ ٔػػـك
 :اٵرض ٦ٕذؿًة ٤ٔی ا٣ؼُح

.. ٨٣ أ٬ض٥ ٤ٔی أظؽ، قػأ٠ذٰٛ ثة٧٣ؿاٝجػح ٦ػٓ ا٧٣ذ٪جػٰ كأظ٧ػؽ، كإٹ !ٹ -
 .. !ٚكأٔٮد إ٣ی ا٣جٲخ ٗٲؿ ٦أزكر كٹ ٦أصٮر

 
ٚعؽص٫ ا٧٣٭ؽم ث٪ْؿة مـراء، ز٥ صؾث٫ ٨٦ ٱةٝح ٧ٝٲىػ٫ كٝػؽ ٚٞػؽ ا٣كػٲُؿة 

 :٤ٔی ٩ٛك٫
.. إ٩٪ػػٰ ٹ أكزع ا٧٣٭ػػةـ ٔجسػػةز ٦ػػة ١٤٧٩ػػ٫ ٦ػػ٨ إ١٦ة٩ٲػػةت ٹ !ة ٬ػػؾااقػػ٧ٓ ٱػػ -

ٱكػػ٧ط ثػػأم دٕػػؽٱ٢ ٤ٔػػی ػُذػػٰ.. ٣ٞػػؽ اقػػذأصؿت ٬ػػؾق ا٣كػػٲةرة ٵ٩٭ػػة 
ا٣٪ػػػٮع ا٣ػػػؾم ٱكػػػذ٫٤٧ٕ رصػػػةؿ ا٣ػػػؽرؾ، ك٣ٞػػػؽ اقػػػذ٘ؿٝخ قػػػةٔةت ٦ػػػ٨ 
ا٣جعػر ٚػٰ قػٮؽ ا٣ؼػؿذة ٝجػ٢ أف أد١٧ػ٨ ٦ػ٨ إٱضػةد ا٣ٛػة٩ٮس ا٣ػؽكار 

ةٔذٲ٨ ا٣ذػػػػٰ أ٦ٌػػػػٲذ٭ة ٚػػػػٰ ا٣ػػػػؾم ٱٌػػػػٕٮ٫٩ ٤ٔٲ٭ػػػػة، ٩ة٬ٲػػػػٟ ٔػػػػ٨ ا٣كػػػػ
دـكٱؽ٬ة ثىٛةرات إ٩ؾار ٠ػة٣ذٰ ٱكػذؼؽ٦ٮ٩٭ة، كا٣ٮٝػخ ا٣ُٮٱػ٢ ا٣ػؾم 
أ٩ٛٞذػػ٫ ٚػػٰ قػػٮؽ ا٧٣ٺثػػف ا٧٣كػػذ٤٧ٕح ٝجػػ٢ أف أٔسػػؿ ٤ٔػػی ثػػـدٲ٨ ٦ػػ٨ 
ا٣ذػػػٰ ٱؿدػػػؽك٩٭ة.. ٣ٞػػػؽ مػػػةء ا٣ٞػػػؽر أف د١ػػػٮف إظػػػؽا٬ة ٤ٔػػػی ٦ٞةقػػػٰ، 
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كاٵػػػػؿ  أوػػػ٘ؿ ٦ٞةقػػػة ثػػػؿ٧ٝٲ٨.. كٵ٩ػػػٟ ًػػػبٲ٢ز ٚ٭ػػػؾا ٱٕ٪ػػػٰ أ٩ػػػٟ 
 ..٣ؾم قذ٪ةقج٫ ثٲ٪٪ةا٣ٮظٲؽ ا

كص٧ػػخ ٤٣عْػػةت ٦ذػػؿددا ٚػػػٰ دىػػؽٱٜ ٦ػػة ٱٞٮ٣ػػػ٫ ا٧٣٭ػػؽم.. ٣ػػ٥ أدٮٝػػػٓ أف 
ٱ١ػػٮف ذا صػػؿأة ٤ٔػػی د٤ٞٲػػؽ ٦ػػة دٕؿًػػ٫ أٚػػٺـ ا٣عؿ٠ػػح كا٣ضؿٱ٧ػػح، ك٣ػػ٥ ٱؼُػػؿ 
ثجػػة٣ٰ أف ٱىػػ٢ ثػػ٫ ا٧٣ُػػةؼ إ٣ػػی ا٤٣ٕػػت ثة٣٪ػػةر كا٣ذ٪١ػػؿ ٚػػٰ زم ا٣ػػؽرؾ ا١٤٧٣ػػٰ.. 

ف ٦ٕؿٚذػٰ ثُجٕػ٫ ا٣ٕ٪ٲػؽ ٧٧٬خ ثذٮثٲؼ٫ كزصؿق ٫٤ٕ٣ ٱؿصٓ ٔػ٨ ٩ٮاٱػةق، ثٲػؽ أ
ة، ٪ىػػذكٌٚػٮ٣ٰ ٣ٸ٧٣ػةـ ثجٞٲػػح ا٣ذٛةوػٲ٢ ظػػةٹ دكف ذ٣ػٟ.. ٚة٣ذـ٦ػػخ ا٣ىػ٧خ ٦

ٚٲ٧ة ظٮؿ ٱؽق ٨ٔ ٱةٝػح ٔػـكز ٣ٲؿثػخ ٤ٔػی ٠ذٛػ٫ ٦كػذؽر٠ة كٝػؽ ٦ة٣ػخ ٣٭ضذػ٫ 
 :إ٣ی اٹٔذؽاؿ

٣٭ػػؾا ا٣كػػجت اػذؿدػػٟ ٣٪٪ذعػػ٢ ٦ٕػػة وػػٛح ا٣ػػؽرؾ ٱػػة ٔػػـكز، ك٣ػػٮ ٠ة٩ػػخ  -
ذ٣ػػػٟ كٵ١٦٪ػػػٟ أف د١ذٛػػػٰ  ا٣جػػػـة ٦٪ةقػػػجح ٧٤٣ذ٪جػػػٰ ٧٣ػػػة ٤َجػػػخ ٦٪ػػػٟ

ثة٧٣ؿاٝجح ٦ٓ أظ٧ؽ.. ٨١٣ ٹ د٤ٜٞ، قٮؼ د٢ْ ٰٚ ا٣كٲةرة ك٨٣ دؼؿج 
 ..٦٪٭ة.. ٢٠ ٦ة أظذةص٫ ٦٪ٟ، أف دْ٭ؿ ثـم ا٣ؽرؾ، ٍٚٞ ٹ ٗٲؿ

ٚأَؿؽ ٔـكز ٤٣عْح ٦كذك٧٤ة ٤٣عٲؿة.. زػ٥ ا٩ع٪ػٯ كا٩ذنػ٢ ا٣ٞٛػةزات ٦ػ٨ 
 :٤ٔٯ اٵرض، ٝج٢ أف ٱك٧٤٭ة ٧٤٣٭ؽم ٦ٕذؾرا

. ٹ أقػذُٲٓ ظؿ٦ػةف مػؼه ٔػة٣ض٪ٰ ٦ػ٨ ٠٪ػـق، ٦ػ٨ أؾر٩ٰ ٱة وةح. -
 .. !ٗٲؿ ا٧٣ٕٞٮؿ أف أرد اٷظكةف ثةٷقةءة

 :ظٲ٪٭ة ػؿج ا٧٣ذ٪جٰ ٨ٔ و٧ذ٫، كأ٩نؽ ٝةاٺ
 ٱؿل ا٣ضج٪ةء أف ا٣ٕضـ ٢ٞٔ  -

 كد٤ٟ ػؽٱٕح ا٣ُجٓ ا٤٣بٲ٥
 ك٢٠ مضةٔحو ٰٚ ا٧٣ؿء د٘٪ٰ 
  كٹ ٦س٢. ا٣نضةٔح ٰٚ ا٣ع١ٲ٥
 ك٥٠ ٨٦ ٔةاتو ٝٮٹ وعٲعة 
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 ٨٦ ا٣ٛ٭٥ ا٣كٞٲ٥كآٚذ٫ 

 :ز٥ دةثٓ ٝةاٺ
ٹ ٔٺٝػػح ٣ٕٺصػػٟ ثأ٦ؿ٩ػػة ٬ػػؾا أٱ٭ػػة ا٣ضجػػةف ا٧٣٘ٛػػ٢، ك٣ػػٮ ٠ػػةف ا٣نػػؿٱٙ  -

١٦ة٩ػػٟ ٧٣ػػة دػػؿدد ٣عْػػح كاظػػؽة.. أًػػٙ إ٣ػػٯ ذ٣ػػٟ أف ظىػػٮ٣ٟ ٤ٔػػٯ 
ا١٣٪ـ كثٲ٫ٕ قٲ١٧٪ٟ ٨٦ اٷظكػةف إ٣ػٯ اٳٹؼ ٦ػ٨ ا٣٪ػةس، أ٦ػة كأ٩ػخ 

ظذػػٯ..  ٚٞٲػؿ ٦ٕػػؽـ ٤ٚػ٨ دكػػذُٲٓ اٷظكػةف إ٣ػػٯ أظػؽ، كٹ إ٣ػػٯ ٩ٛكػٟ
ثػػػ٢ ٤ٔػػػٯ ا١ٕ٣ػػػف ٦ػػػ٨ ذ٣ػػػٟ، ٝػػػؽ ٱ٪ذ٭ػػػٰ ثػػػٟ ا٧٣ُػػػةؼ أقػػػٲؿا ٣نػػػٛٞح 

 .. !اٳػؿٱ٨ كإظكة٩٭٥ ٱة ٔـكز

ت كص٪ذة ٔـكز ٌٗجة، كراح ٱٕىؿ ٝجٌذ٫ ك٬ٮ ٱؿد ٤ٔٯ ا٧٣ذ٪جٰ ٝةاٺ ؿظ  :اظ٧ى
 .. !أ٩ة ٣كخ صجة٩ة -

 :٣ٲٌعٟ ا٧٣ذ٪جٰ، كٱنؿع ٰٚ اردؽاء ا٣ٞ٪ةع ا٣ُٞ٪ٰ اٵقٮد ٦ؿددا
 ..أ٩خ صجةفث٤ٯ ٱة ٔـكز أ٩خ صجةف..  -

 :ٚة٢ٕٛ٩ ٔـكز ك٩ـع ا٣ٞٛةزات ٨٦ ٱؽ ا٧٣٭ؽم.. ز٥ أ٩نؽ ٦ؽإٚة ٨ٔ ٩ٛك٫
 ك٦ة أ٩ة ٣ٶػٲةر إٹ ظ٧ةره ٱ٧ذُٮ٫٩  -

 كإف ٠٪خ ٤ٔی اٵمؿار مٛؿة ٦ٞى٢ِ 
جظفه  عى  د٦ةاٰ ٤٣ُٲجٲ٨ إظكةفه ٦.
 ك٣عٮـ ا٧٣ٕذؽٱ٨ زادم ك٦أ٤٠ٰ

 :٦عٲةق ٣ٲىٲط ا٧٣٭ؽم ٦٪ج٭ؿا.. كٱٞٮؿ كآ٦ةرات اٹقذجنةر دذٶٵ ٤ٔی
.. ث٧ػػة أ٩ػػٟ مػػٛؿة ٦ٞىػػ٤ح ٤ٔػػی اٵمػػؿار، ٚ٭ػػؾا ٱٕ٪ػػٰ  !٦ؿظػی ٱػػة مػػةٔؿ -

أ٩ٟ ٦ضجؿ ٤ٔی ٦كػةٔؽد٪ة ٚػٰ أػػؾ ا١٣٪ػـ، قػذ١ٮف وػؽ٦ح ٦ػ٨ مػأ٩٭ة 
 أف دؽٚٓ ا٣نؿٱٙ إ٣ی ا٣ذٮثح ٨٦ أ٧ٔةؿ ا٣نٕٮذة.. ٦ة رأٱٟ؟
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اثذكػػ٧خ قػػةػؿا ٦ػػ٨ ١٦ػػؿ ا٧٣٭ػػؽم ا٣ػػؾم ٹ ٱذػػٮرع ٔػػ٨ دٞٲػػٲ٥ ا٣٪ػػةس كٚٞػػة 
٠ظؿق ثؿٗجذػػ٫ ٚػػٰ د٤ٕػػ٥ ا٣كػػٲ٧ٲةء ا٣ذػػٰ دجؼػػؿت ثة٦ذ٪ػػةع ٧٣ىػػة٣ع٫.. ك٠٪ػػخ قػػأ.  ذى

ا٣نؿٱٙ، ٣ٮٹ أ٫٩ ٧ٗـ ٣ٰ َة٣جة أف ٹ أٚكؽ ػُذ٫.. ٚك١ذخ ٨ٔ ذ٣ػٟ، كأصػةب 
 :ٔـكز ث٧ٮاٚٞح ٦جؽاٲح

ظكػػػػػػ٪ة قأمػػػػػػةرؾ.. ١٣ػػػػػػ٨ دكف أف أثػػػػػػؿح ا٣كػػػػػػٲةرة كدكف أف ٱؿا٩ػػػػػػٰ  -
 ..! ا٣نؿٱٙ.. قٲ٤ـ٦٪ٰ ٝ٪ةع ١٣ٲٺ ٱذٕؿؼ ٤ٰٔ

 :ٱٌؿب ٤ٔی وؽر ٔـكز ٦ذع٧كة٣ٲىٲط ا٧٣٭ؽم ٦ؿة أػؿل ك
 .. ٠٪خ أ٥٤ٔ أ٩ٟ ٨٣ دؼؾ٣٪ٰ !٥ٕ٩ِى ا٣ىؽٱٜ أ٩خ ٱة ٦ض٪ٮف -

زػػػ٥ ٧ٔػػػؽ إ٣ػػػی صٲػػػت قػػػذؿد٫ كأػػػػؿج ٦٪ػػػ٫ ٩ْػػػةرات كمػػػٮارثة اوػػػُ٪ةٔٲح 
 :٤ٗٲْح، كق٧٤٭ة ٣ٕـكز ٝةاٺ

٬ػػػؾق ا٣نػػػٮارب كا٣٪ْػػػةرات ا٣كػػػ٧ٲ١ح ٠ٛٲ٤ػػػح ثإػٛػػػةء ٦ٺ٦ع٪ػػػة، أ٦ػػػػة  -
رٱح ٧٤٣ذ٪جػٰ كأظ٧ػؽز ٚ٭ػ٥ اٵٝ٪ٕح ٨٤ٚ د٪ةقػج٪ة ٠ػؽر٠ٲٲ٨.. ١٣٪٭ػة ًػؿك

 ..قٲكذ٘ؿٝٮف كٝذة َٮٱٺ ٰٚ ا٣ذضكف كا٧٣ؿاٝجح

ٚٮًػػػٓ ٔػػػـكز ا٣نػػػٮارب ا١٣سٲٛػػػح ٤ٔػػػی مػػػةرث٫ ا٣ؼٛٲػػػٙ كٝػػػؽ ا٩نػػػؿح وػػػؽرق 
 :٤٣ؽٔةثح

١٣ػػػ٨ ٦ػػػة ٦ػػػ٨ ٦نػػػ٤١حز ٚؿصػػػةؿ  !قػػػأثؽك ٝجٲعػػػة ث٭ػػػؾا ا٣نػػػةرب ا١٣جٲػػػؿ -
 ..! ا٣ك٤ُح ٗة٣جة ٦ة ٱض٧ٕٮف ثٲ٨ ا٣ٞجط كا١٣ ثح

 :ردؼ ٝةاٺكثٕؽ أف اردؽ  ا٣٪ْةرت أ
ا٠ذ٤٧ػخ ا٣ىػٮرة.. أوػجعخ در٠ٲػة ٝجٲعػة ٤ٔػی ٔٲ٪ٲػ٫ زصةصػةت ٠أ٩٭ػػة  -

ٝٲٕػػةف ا١٣ػػؤكس.. ١٣ػػ٨ ٦٭ػػٺ ٱػػة ٦٭ػػؽم، إف ٣ػػ٥ أثػػؿح ا٣كػػٲةرة كا٠ذٛػػی 
أظ٧ػػؽ كا٧٣ذ٪جػػٰ ثة٧٣ؿاٝجػػح، ١ٚٲػػٙ قػػذذ٤٘ت ٤ٔػػی ا٣نػػؿٱٙ كٱٮقػػٙ 

 !٣ٮظؽؾ؟
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 :٣ٲضٲت ا٧٣٭ؽم ٦جذك٧ة
كأٚٞػػػؽ٧٬ة  ٣ٞػػػؽ اٝذ٪ٲػػػخ وػػػةٔٞة ٠٭ؿثةاٲػػػة ثٕٲػػػؽ ا٧٣ػػػؽ ، قأوػػػٕٞ٭٧ة -

 ..ا٣ٮٰٔ

ٚٮًػػٓ ٔػػـكز ٱػػؽق ٤ٔػػی ٧ٚػػ٫ ٦نػػٛٞة، كدىػػٮرت ا٣ؼُػػح ٚػػٰ ذ٬٪ػػٰ ٦ذ٧ٕ٪ػػة 
 :ٰٚ أدؽ دٛةوٲ٤٭ة.. كٔ٪ؽ٦ة ٹظْخ اٚذٞةد٬ة ٣ٸدٞةفز ٤ٝخ ٫٣ ٦٪ذٞؽا

ػُذػػٟ ثؽااٲػػح صػػؽا ٱػػة ٦٭ػػؽم!.. ٦ػػة ٦ٕ٪ػػی أف ٩٪ػػـؿ أ٩ػػة كا٧٣ذ٪جػػٰ ٦ٕػػة  -
١٣ػػػػػٰ ٤٩ػػػػػٮح ٣ػػػػػٟ ث٧ىػػػػػجةح؟ أ٣ػػػػػٲف ا٣٭ػػػػػةدٙ ا٣٪ٞػػػػػةؿ أ٠سػػػػػؿ قٺقػػػػػح 

ح دذ٤ُت مؼىٲ٨، ٧٠ػة كٚة٤ٔٲح ؟!.. ٔؽا ٨ٔ ذ٣ٟ ٹ أٔذٞؽ أف ا٧٣ؿاٝجى
أف ا٣ذ٤ٮٱط ثة٧٣ىجةح ٱذ٤ُت مؼىة كاظػؽا، ٧ٚػة ا٣ٛةاػؽة ٦ػ٨ دٮاصػؽ 
ا٧٣ذ٪جػػٰ إذف؟!.. أًػػٙ إ٣ػػی ذ٣ػػٟ أ٩ػػٟ ٣ػػ٨ دٮاصػػ٫ ٱٮقػػٙ كا٣نػػؿٱٙ 
٣ٮظػػػؽ٧٬ة، إذ ٹثػػػؽ ٣٭٧ػػػة ٦ػػػ٨ ظٛػػػةر ٱكػػػةٔؽ٧٬ة.. كٹ دػػػ٪ف أف ٧٤٣ٞجػػػؿة 

 ..دم إ٣ی ٠نٛ٪ةظةرقة، كأف ر٥ٝ ا٣كٲةرة ٝؽ ٱؤ

دظ ٤ٔی ا٩ذٞةدادٰ ٝةاٺ  :٣ٲؿ.
ٹ أ١٩ؿ أ٩٭ة دجػؽك ثؽااٲػح ٧٠ػة ٤ٝػخ، ١٣ػ٨ ا٧٣ىػجةح أ٠سػؿ قػٺ٦ح ٣٪ػة ٦ػ٨  -

ا٣٭ةدٙ ا٣٪ٞةؿ، ٚ٭ؾا اٵػٲؿ ٦ٕػؿض ٣ٺػذػؿاؽ ٦ػ٨ أص٭ػـة ا٧٣ؼػةثؿات، 
كإف ظػػؽث كمػػ١ظ١ىخ ا٣كػػ٤ُةت ٚػػٰ أ٦ؿ٩ػػة ٦كػػذٞجٺز ٚكػػٲٕٮدكف إ٣ػػی 

٪ة، ٣ػػؾ٣ٟ اردأٱػػخ أٹ أقػػذٕٲ٨ قػػضٺت ١٦ة٧٣ةد٪ػػة ثعسػػة ٔػػ٨ أد٣ػػح دػػؽٱ٪
ْٲ٨ ثة٧٣ؿاٝجح، ١٤ٰٚ ٱ١ٮ٩ة قػ٪ؽا  ثة٣٭ةدٙ ٩٭ةاٲة.. أ٦ة ٨ٔ د٤١ٲٙ مؼىى
٣جٌٕػػػػ٭٧ة ا٣ػػػػجٕي إف دٕؿًػػػػة ٣٭ضػػػػٮـ ٦جةٗػػػػخ.. كثؼىػػػػٮص ا٣عٛػػػػةر 
كظةرس ا٧٣ٞجؿة، ٚٺ أ٨ّ أ٩٭٧ة قٲنػ١ٺف د٭ؽٱػؽا ظٞٲٞٲػة أ٦ػةـ دٲػةر 

مػػؿٱُة ا٣ىػػةٜٔ ا٣ٞػػٮم.. كٹ د١ذػػؿث ٵ٦ػػؿ ا٤٣ٮظػػحز ٤ٚٞػػؽ ص٤جػػخ ٦ٕػػٰ 
 . ٹوٞة ٣عضت أرٝة٦٭ة.
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ثٕػػؽ صٮاثػػ٫ ٬ػػؾا ثػػؽت ػُذػػ٫ ٦ٞجٮ٣ػػح ٚػػٰ ٩ْػػؿم، كأوػػجعخ ٝػػةدرا ٤ٔػػی 
دعؿٱؿ٬ػػة ٦ػػ٨ ػة٩ػػح ا٣ذٛة٬ػػح كا٣ٕجػػر.. ٦ػػٓ ذ٣ػػٟ، ٠٪ػػخ ٦ػػة أزاؿ ٦ٞذ٪ٕػػة ثٛنػػ٢ 
ا٤٧ٕ٣ٲػح، ٦ٞذ٪ٕػة ثػػأف ا٣نػؿٱٙ ك٦ػػ٨ ٦ٕػ٫ قػٲجؾ٣ٮف ٠ػػ٢ ٦ػة ٚػػٰ كقػٕ٭٥ ٤٣ػػؽٚةع 

٦نػةر٠ذٰ، كوػةرظخ ا٣ؿٚػةؽ ث٧ػة  ٨ٔ ا١٣٪ـ.. إٹ أ٩٪ٰ اردؽٱخ ا٣ٞ٪ةع ٤ٕ٦٪ة ٔػ٨
 :ٱؽكر ٰٚ ذ٬٪ٰ

إف ا٩ؼؿاَػٰ ٚػػٰ ٬ػػؾا ا٧ٕ٣ػ٢ ٹ ٱٕ٪ػػٰ رًػػةمى ٔ٪ػ٫، ك٣ػػٮ ٠ة٩ػػخ ٦٭٧ذػػٰ  -
دذٕػػؽ  اٷمػػةرة ثة٧٣ىػػجةح ٧٣ػػة ٝج٤ػػخ ث٭ػػة.. ك١٣ػػٰ أ٠ػػٮف وػػةدٝة ١ٕ٦ػػ٥ 
َّٰ إػجػػةر٥٠ ثػػأ٩٪ٰ ٹ أدٮٝػػٓ ا٣٪ضػػةح ٣٭ػػؾق ا٤٧ٕ٣ٲػػح، كإ٧٩ػػة ٝػػؿرت أف  ٤ٔػػ

إف ظػػػػػة٥١ٛ٣ ا٣عػػػػػِ كظذػػػػػی ك.. أ٠ػػػػػٮف ١ٕ٦ػػػػػ٥ ٣ٌٛػػػػػٮؿو ٚػػػػػٰ ٩ٛكػػػػػٰ
 ..كاقذأزؿد٥ ثة١٣٪ـ، ٚإ٩٪ٰ قأ٢ّ ٤ٔی ظٲةدم ك٨٣ آػؾ ٦٪٫ مٲبة

 :ٚةثذك٥ ا٧٣٭ؽم.. كأٔؿب ٨ٔ قٕةدد٫ ثؾ٣ٟ
 .. كأظذؿـ دنجسٟ ث٧جةداٟ !دكؿ٩ٰ ٦ٮاٚٞذٟ ٱة أظ٧ؽ -

 :ز٥ ٩ْؿ إ٣ی قةٔذ٫.. كر٦ی ث٧ٛةدٲط ا٣كٲةرة ٣ٕـكز ٝةاٺ
دىٲ٨ ٚػػػٰ وػػػ٪ؽكؽ ا٣كػػٲةرة، ٤ٚذكػػػذٕض - ـظ .. !٢ ثض٤ج٭٧ػػػة٣ٞػػؽ كًػػػٕخ ا٣ِجػػ

كأ٩ذ٧ػػػة ٤ٚذكػػػؿٔة اٳف إ٣ػػػی ا٧٣ٞجػػػؿة، قػػػٮؼ أ٩ذْػػػؿ إمػػػةرد٧١ة ثٛػػػةرغ 
 ..ا٣ىجؿ

*** 

أز٪ػػةء كوػػٮ٣٪ة إ٣ػػی ا٧٣ٞجػػؿة ٠ػػةف ثةث٭ػػة اٵزرؽ ا١٣جٲػػؿ ٦نػػؿٔة أ٦ة٦٪ػػة.. ١٣ػػ٨ 
ا٧٣ذ٪جػػٰ دٮصػػ٫ إ٣ػػی أٝػػؿب مػػضؿة إ٣ٲػػ٫ كدػػٮار  ػ٤ٛ٭ػػة. ٚأمػػعخ ثػػٮص٭ٰ ٔ٪ػػ٫ 

ب ٦كػػذٞجعة صٮا٩جػػ٫ ظػػٲ٨ ّ٪٪ػػخ أ٩ػػ٫ ٱٌٞػػٰ ظةصذػػ٫، كمػػؿٔخ ٚػػٰ دأ٦ػػ٢ ا٣جػػة
ا٧٣ذ ٤٠ح دةرة، ك٦كذعكػ٪ة ٩ٞٮمػ٫ ا٣جؽٱٕػح دػةرة أػػؿ ، ٝجػ٢ أف دذكػ٧ؿ ٔٲ٪ػةم 
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ػػػػْخ ٤ٔٲػػػػ٫ ثة٣ُجنػػػػٮر.. ك٧٣ػػػػة ٧٧٬ػػػػخ ثػػػػةٹٝذؿاب ٦٪ػػػػ٫ ٣ٞػػػػؿاءة  ِذجى ٤ٔػػػػی ٔجػػػػةرة ٠.
 :ا١٧٣ذٮبز ٬ؿع ا٧٣ذ٪جٰ إ٣ٰ كصؾث٪ٰ إ٣ٲ٫ ٦ٮثظؼة

ٱة ك٣ػػٮ ٧٣ػػؿة  - ٚػػٰ ٦ػػةذا دٕٛػػ٢ أٱ٭ػػة ا٣٘جػػٰ!.. أٹ دكػػذُٲٓ أف د١ػػٮف ِصػػؽِّ
 !ظٲةدٟ؟

 !أ ٦ة ٠ذجٮق ثة٣ُجنٮر٤ٔی ٦٭٤ٟ ٱة ٦ذ٪جٰ!.. أردت ٍٚٞ أف أٝؿ -
٦ػػةذا ٣ػػٮ رآؾ ظػػةرس ا٧٣ٞجػػؿة؟! ٦ػػةذا ٣ػػٮ وػػةدؼ اٝذؿاثػػٟ ٦ػػ٨ ا٣جػػةب   -

 !٦ضئ ٱٮقٙ أك ا٣نؿٱٙ؟!.. قٮؼ دٛكؽ ٢٠ مٰء ثةقذ٭ذةرؾ ٬ؾا

ِذجىخ ٤ٔٲ٫  :ز٥ ظؽؽ إ٣ی ا٣جةب ٤٦ٲة.. كٝؿأ ا٧٣ٞٮ٣ح ا٣ذٰ ٠.
، كقذ١ذنٙ ٥٠ ٠٪خ ٗجٲة كأظ٧ٞة ٰٚ د٩ٲػةؾ.. ٱٮ٦ة ٦ة قذ٤ذعٜ ث٪ة " -

١٣ػػػ٨ ٦ػػػة د٦ػػػخ ٚػػػٰ ٔػػػة٥٣ اٵظٲػػػةءز ٚكػػػٮؼ دْػػػ٢ كا٧٬ػػػة ثأ٩ػػػٟ ٔةٝػػػ٢ 
٨ ُِ ٚ " .. 

ؽَّ ثىؿؾ  -  !رثةق! ٠ٲٙ اقذُٕخ أف دٞؿأ٬ة ٨٦ ٬٪ة؟! ٦ة أظى

 :ٚةثذك٥ كأصةب ٝةاٺ
٣ػػٮ ٠٪ػػخ د٧ػػؿف ٔٲ٪ٲػػٟ ثػػة٣ٞؿاءة ٧٣ػػة دٕػػؾر ٤ٔٲػػٟ د٧ٲٲػػـ ا٣عػػؿكؼ ٦ػػ٨  -

 .ا١٣ذت إٹ ٩ةدرا ٬ؾا ا٣جٕؽ، ١٣٪ٟ ٹ دٛذط
 .ٹ ٔٺٝح ثٲ٨ ا٣ٞؿاءة كظؽة ا٣٪ْؿ -
٢ ٱ٧ٌؿ  - كذ٧ٕى  .. "ث٤یز دٞٮؿ ا٣ٞةٔؽة "ا٣ٌٕٮ ا٣ؾم ٹ ٱ.

ٕٚؽت إ٣ی ا٣ذعؽٱٜ إ٣ی ا٣جةب، كظةك٣خ صة٬ػؽا أف أٝػؿأ ا٧٣ٞٮ٣ػح ثػؽكرم.. 
إٹ أف ٝػػؽرات ثىػػؿم ا٧٣ذٮاًػػٕح ٣ػػ٥ دنػػٛٓ ٣ػػٰ أ٦ػػةـ ظػػؿكؼ ثػػؽت ٣ػػٰ ك٠أ٩٭ػػة 

٣ػػح ٦كذكػػ٧٤ة ٤٣ٮاٝػػٓ، كأقػػأؿ ا٧٣ذ٪جػػٰ ٦ذضػػة٬ٺ َٺقػػ٥ ٦ٌػػججحز ٵدػػؿؾ ا٧٣عةك
 :ٔضـم ٨ٔ ٦ضةراد٫

 !إ٩٭ة ٦ٞٮ٣ح ظ١ٲ٧ح.. ٨١٣ ٨٦ ٔكةق ٱ١ٮف ٠ةدج٭ة؟ -
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ٔػػػػةثؿه قػػػػٮ٣خ ٣ػػػػ٫ ٩ٛكػػػػ٫ أف ٱ١ذػػػػت ٣ٶظٲػػػػةء ٩ىػػػػٲعح ثة٣٪ٲةثػػػػح ٔػػػػ٨   -
٤ٔػػػی ٠ػػػ٢ ظػػػةؿ ٹ د١ذػػػؿث ٵ٦ػػػؿقز ٚة٣ٕجػػػةرات أثٞػػػی ٦ػػػ٨  .. اٵ٦ػػػٮات

ةث٭ة ذظ .٠.. 

ٛػػخ ثؿأقػػ٫ ٚػػٰ ٠ػػ٢ اٷدضة٬ػػةت زػػ٥ دكػػ٤ٜ ا٣نػػضؿة ٤ٔػػی ٦٭ػػ٢، كَٛػػٜ ٱ٤ذ
٤.ٮِّ ا٧٣٪ُٞح ٨٦ ا٣جنؿز ٝٛـ إ٣ی اٵرض  ٦كذ١نٛة ٦ة ظٮ٣٪ة.. كٔ٪ؽ٦ة دأ٠ؽ ٨٦ ػ.

 :ثؼٛح كٝةؿ
 ..إ٩٭ة ا٤٣عْح ا٧٣٪ةقجح ٤٣ذك٢٤ إ٣ی ا٧٣ٞجؿة، ٤ٔٲ٪ة أف ٩ضذةز قٮر٬ة -

 :ٵقأ٫٣ ٦كذ٘ؿثة
ِٜ قٮر٬ة كثةث٭ة ٦ٛذٮح؟  - ٤ظ  !ك٦ة ا٣عةصح إ٣ی دىكى
ٞٓ ٔ٪ػؽ ٦ػؽػ٤٭ة، ك٦ؿكر٩ػة ٦ػ٨ أ٦ة٦ػ٫ قػٲ١ٮف ٬ؾا ٵف ثٲخ ا٣عةرس ٱ -

 ..٦ضةزٚح ٹ َةا٢ ٦٪٭ة

ا٤ُ٩ٞ٪ة وٮب ا٣كٮر ا٣عضؿم ٰٚ ظؾر.. ك٦ػة إف وػؿ٩ة ٔ٪ػؽقز ظذػٯ كًػٓ 
ا٧٣ذ٪جػػٰ ٱؽٱػػ٫ ٤ٔػػٯ ظةٚذػػ٫، كٝؽ٦ػػ٫ ٤ٔػػٯ وػػؼؿة ٩ةدبػػح ٚػػٰ أقػػ٫٤ٛ، زػػ٥ دٚػػٓ 
ثضك٫٧ إ٣ٯ اٵ٤ٔٯ ٦ذؼُٲة ا٣كٮر ث٧٪ذ٭ٯ ا٣كػ٭ٮ٣ح، ٚٲ٧ػة كص٧ػخ ٚػٰ ١٦ػة٩ٰ 

٣ٲةٝذػػػ٫ ا٣ٕة٣ٲػػػح كأ٩ػػػة أظ٤٧ػػػٜ إ٣ػػػٯ ا٣كػػػٮر ا٣ػػػؾم ٱٛػػػٮؽ اردٛةٔػػػ٫  ٦ذٕضجػػػة ٦ػػػ٨
ا٧٣ذؿٱ٨.. ٰٚ د٤ٟ ا٤٣عْح، أدر٠خ أف اٹ٩ؼؿاط ٚػٰ ٩ػةد رٱةًػٰ ثػةت ًػؿكرة 
٤٦عحز إذ ٠ةف ٨٦ ا٧٣عؿج أف ٱذ٧ذٓ مؼه ٰٚ اٵرثٕٲ٨ ث٤ٲةٝح دٛٮؽ ٣ٲػةٝذٰ 
أ٩ػػة اثػػ٨ ا٣ؼة٦كػػح كا٣ٕنػػؿٱ٨.. ٚذؿاصٕػػخ ثٌػػٕح أ٦ذػػةر إ٣ػػٯ ا٣ؼ٤ػػٙ، كر٠ٌػػخ 

قػػػؿٔذٰ ٩عػػػٮ ا٣عػػػةاٍ.. كث٧ضػػػؿد أف كًػػػٕخ ٝػػػؽ٦ٰ ٤ٔػػػٯ ا٣ىػػػؼؿة  ثأٝىػػػٯ
ا٣٪ةدبحز ٝٛػـت كارد١ػـت ثٲػؽم ٤ٔػٯ ا٣عةٚػح ٦عػةكٹ اصذٲةز٬ػة دكف أف دعذػٟ 
ثػػؿصٺم، إٹ أف ظؿ٠ذػػػٰ ٠ة٩ػػػخ أثُػػػأ ٦ػػػ٨ اٹقػػػذضةثح ٣ؿٗجذػػػٰز ٵٚٞػػػؽ دػػػٮاز٩ٰ، 

 ..كأقٍٞ داػ٢ ا٧٣ٞجؿة كٝؽ صؿظخ ا٣عةٚح ّ٭ؿم
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كػػػط ػنػػػةش اٵرض ٔػػػ٨ زٲػػػةثٰ، ٧ٝػػػخ ٦ػػػ٨ ٤ٔػػػٯ اٵرض ٦ذأ٧٣ػػػة كأ٩ػػػة أ٦
كًع١خ ٰٚ كص٫ ا٧٣ذ٪جٰ ٦ذ٧ٕؽا أٹ دْ٭ؿ أٹ٦ٰ ٤ٔٯ ظؿ٠ػةت صكػؽم، ثٲػؽ 

ا٧ٞ٣ػػػٲه ثْ٭ػػػؿمز ٚةًػػػُؿرت إ٣ػػػٯ  ىػػػٜذ٣أف صؿاظػػػٰ ٠ة٩ػػػخ د٤كػػػٕ٪ٰ ٧٤٠ػػػة ا
ا٣ذػأػؿ ثؼُػػٮات ٔػػ٨ ا٧٣ذ٪جػٰ ك٩عػػ٨ ٩كػػٲؿ ثػٲ٨ ا٣ٞجػػٮر ١٣ػػٲٺ ٱػؿل ثٞػػٓ ا٣ػػؽ٦ةء 

٤ٕ٪ػػٰ أدػػؾ٠ؿ أ٬ػػٮاؿ ٤ٔػػٯ ٧ٝٲىػػٰ، كمػػؿٔخ ٚػػٰ ا٣٪ْػػؿ إ٣ػػٯ ٦ؿاٝػػؽ ا٧٣ػػٮدٯ ٣
اٳػػػؿة كأ٩كػػٯ آٹـ صؿاظػػٰ.. إ٣ػػٯ أف دٮٝػػٙ ا٧٣ذ٪جػػٰ ٔػػ٨ ا٣كػػٲؿ، كأمػػةر إ٣ػػٯ 

 :مضؿة زٱذٮف ٧٩خ ٰٚ ٦٪ذىٙ ا٧٣ٞجؿة
٪.٪ة  - د٤ػػٟ ا٣نػػضؿة ا٧ٕ٣ٺٝػػح أ٩كػػت ١٦ػػةف ٣ٸػذجػػةء كا٧٣ؿاٝجػػحز قػػٲ١٧ظ

    .. !دك٤ٞ٭ة ٨٦ اٷظةَح ث٢١ مجؿ ٨٦ ا٧٣ٞجؿة
٦ض٭ػػؽا، ك٣ٕ٪ػػخ ا٤٣عْػػح ا٣ذػػٰ  ٩ْػػؿت إ٣ػػٯ ا٣نػػضؿة ا٣ذػػٰ ثػػؽا دكػػ٤ٞ٭ة أ٦ػػؿا

قػػػ٧عخ ٚٲ٭ػػػة ٣٪ٛكػػػٰ ث٧ؿاٚٞػػػح ٬ػػػؤٹءز قػػػٲ٧ة كأف ا٣كػػػُٞح ٝػػػؽ ٣ػػػٮت ٠ػػػةظ٤ٰ 
كأًػػؿت ث٧ؿاٚٞػػٰ.. ١٣٪٪ػػٰ ٠ذ٧ػػخ دػػؾ٦ؿم، كاٝذٛٲػػخ أزػػؿ رٚٲٞػػٰ إ٣ػػٯ مػػضؿة 
ا٣ـٱذٮف.. ك٧٠ة ٠ةف ٦ذٮٕٝة، د٨١٧ ٨٦ دك٤ٞ٭ة ٠ٞؿد ػجٲؿ، ٰٚ ظٲ٨ اقذ٘ؿٝخ 

ا٣ؾم ص٤ف ٤ٔٲ٫.. ٚة٩ع٪ٲخ كٝذة أَٮؿ ثٕنؿ ٦ؿات ٝج٢ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ا٣٘ى٨ 
٤ٝٲٺ ٵرل ٝجٕػح ٩ػةثٮ٣ٲٮف، كظػٲ٨ أٱٞ٪ػخ أف اٵٗىػةف ٣ػ٨ دعضػت ٔ٪٭ػة ًػٮء 

 :ا٧٣ىجةحز ٔؽ٣خ ٨٦ ص٤كذٰ كػةَجخ ا٧٣ذ٪جٰ ٝةاٺ
 ..!٣ٞؽ أوجخز ٬ؾا ا١٧٣ةف ٦سة٣ٰ ٣ذ٪ٛٲؾ ٦ة صب٪ة ٨٦ أص٫٤ -

٣ػػ٥ ٱ٪ذجػػ٫ ١٣ٺ٦ػػٯز ٠ػػةف ٱكػػؿح ثجىػػؿق ٦ذػػأ٦ٺ ا٣ٞجػػٮر ا٣ذػػٰ د٪ذنػػؿ ظٮ٣٪ػػة.. 
٣عْػػح ٦ػػ٨ ا٤٣عْػػةت، ثػػؽت ٔٲ٪ػػةق ٦ػػ٨ ٚذعػػح ا٣ٞ٪ػػةع أ٠سػػؿ ًػػٲٞة ك٧٣ٕة٩ػػةز كٚػػٰ 

 :ٵقأ٫٣ ث٪ةء ٤ٔٯ ٦ة اقذ٪ذضذ٫ ٨٦ ظة٫٣ ذاؾ
٬ػػػ٢ ذ٠ؿدػػػٟ ا٣ٞجػػػٮر ثػػػة٧٣ٮت ا٣ػػػؾم ٹ ٦٪ػػػةص ٦٪ػػػ٫؟ أـ أ٩ػػػٟ دػػػؾ٠ؿت  -

 ٝؿٱ٪ٟ ا٣ؿاظ٢ أثٰ ا٣ُٲت؟

 :ٌٚعٟ ٤ٔٯ قؤا٣ٰ.. كأصةب ٝةاٺ
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 .ثأثٰ ا٣ُٲتأرل أ٩ٟ ٹ دكذُٲٓ أف دٛ٭٥ ا٣ٕٺٝح ا٣ذٰ ص٧ٕذ٪ٰ  -
ث٤ػػٯ.. أ٩ػػخ ٝؿٱ٪ػػ٫ ا٣ض٪ػػٰ ا٣ػػؾم وػػةظج٫ َػػٮاؿ ظٲةدػػ٫.. إثػػةف ظٲةدػػ٫  -

٠٪ذ٧ة مؼىٲ٨ ٰٚ مؼىٲح كاظؽة اق٧٭ة أثٮ ا٣ُٲت ا٧٣ذ٪جٰ، كثٕؽ 
كٚةدػػػ٫ دٚ٪ػػػٮا أثػػػة ا٣ُٲػػػت، ك٤٤ّػػػخ أ٩ػػػخ ٤ٔػػػٯ ٝٲػػػؽ ا٣عٲػػػةة إ٣ػػػٯ أف 

أ٣ػٲف ٬ػؾا ٦ػة أػجؿد٪ػة   ..اقذعٌؿ٩ةؾ ٦ذن١ٺ ٚػٰ وػٮرد٫ ٱػة ٦ذ٪جػٰ
 ث٫؟

٥ أ٩كةق ٍٝ ٣ذؾ٠ؿ٩ٰ ث٫ ا٧٣ٞةثؿ.. ثٕؽ كٚةد٫، ذ٬ت صـء ث٤ٯ، ١٣٪٪ٰ ٣  -
٦٪ػػٰ ٦ٕػػ٫، كٔػػةش صػػـء ٦٪ػػ٫ ٦ٕػػٰ.. إ٩٭ػػة ٔٺٝػػح ٦ٕٞػػؽة ٹ ٱٛ٭٧٭ػػة إٹ 

 .ٝؿٱ٨ ٦س٤ٰ
 ! .٥٧٧٦.. أٱٕ٪ٰ ٬ؾا أف ٝؿٱ٪ٰ ا٣ض٪ٰ ٱعج٪ٰ أٱٌة -
 !ثة٣ُجٓ، ٠ٲٙ ٹ ٱعجٟ ك٬ٮ ٹ ٱٛةرٟٝ ك٣ٮ ٤٣عْح.. إ٫٩ ٱٛؿح ٣ٛؿظٟ -

 !كٱعـف ٣عـ٩ٟ
ثة٣نػػػؿ! أ٩ػػػٯ ٣ػػػ٫ أف ٱعج٪ػػػٰ ك٬ػػػٮ ٱٞػػػٮد٩ٰ إ٣ػػػٯ  ١٣٪ػػػ٫ ٱٮقػػػٮس ٣ػػػٰ  -

 !ا٣٭ٺؾ؟
إ٫٩ ٱٞٮـ ث٫٤٧ٕ ا٣ػؾم ػ٤ػٜ ٵص٤ػ٫، ك٬ػؾا ٹ ٱذٕػةرض ٦ػٓ ظجػ٫ ٣ػٟ.. أٹ  -

دػػؿل أف اٵوػػؽٝةء ٱنػػضٕٮف ثٌٕػػ٭٥ ا٣ػػجٕي ٤ٔػػٯ ارد١ػػةب ا٣نػػؿكر 
كا٣ع٧ةٝةت، أٱٕ٪ٰ ٬ؾا أ٩٭ػ٥ ٹ ٱعجػٮف ثٌٕػ٭٥ ا٣ػجٕي؟ ٠ػٺ.. ٚػةٵ٦ؿ 

 .ث٧ٞؽار ٩ـكع ا٣٪ٛٮس إ٣ٯ ا٣نؿ ٹ ٱذ٤ٕٜ ثة٧٣عجح أك ا١٣ؿا٬ٲح، ث٢
 ... ٣ُة٧٣ة أردت أف أقأ٣ٟ قؤاٹ!رث٧ة  -
 .د٢ٌٛ ٱة أظ٧ؽ  -
أ٥٣ دنٕؿ ٍٝ ثة٣٪ؽـ ٤ٔٯ كقٮقذٟ ٵثٰ ا٣ُٲت كأ٦ؿؾ ٣ػ٫ ثةرد١ػةب   -

 ..ا٣نؿكر؟

 :ٌٚعٟ ا٧٣ذ٪جٰ.. ز٥ رٚٓ ٝ٪ة٫ٔ إ٣ٯ ظؽكد صج٭ذ٫ كأصةب
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 .٬ؾا ٱذٮٝٙ ٤ٔٯ دٕؿٱٟٛ ٤٣نؿكر -
 !٥٣ أٚ٭٥ -
ا٣ٕٛػػ٢ مػػؿا إٹ ظػػٲ٨ ٱٕػػةرض ٦ىػػة٣ع٭٥، أ٦ػػة ظػػٲ٨ ا٣٪ػػةس ٹ ٱٕذجػػؿكف  -

 .ٱٮاٚٞ٭ة ٚٲؿك٫٩ ػٲؿا ك٣ٮ ٠ةف مؿا
 إذف؟  -
ٱػػة أظ٧ػػؽ ٠ٲػػٙ أ٩ػػؽـ كٝػػؽ وػػ٪ٕخ ٦ػػ٨ أثػػٰ ا٣ُٲػػت مػػةٔؿا ْٔٲ٧ػػة؟!..  -

 .. !ٱكذعٲ٢ أف أ٩ؽـ

ز٥ أقؽؿ ا٣ٞ٪ةع ٤ٔػٯ كص٭ػ٫، كٔػةد إ٣ػٯ مػؿكدق دكف أف ٱؼجؿ٩ػٰ ٔػ٨ قػؿ 
صؽٱػؽ، ١٣ػ٨ َٲػٙ إ٩كػةف ٹح  ١ٚؿت أف أقأ٫٣ ٨٦ ..ذ٣ٟ ا٣عـف ا٣ؾم ثؽا ٤ٔٲ٫

٦ػػػ٨ ثٕٲػػػؽ قػػػؿؽ ا٩ذجة٬٪ػػػة، كمػػػ٤٘٪ة ث٧ؿاٝجذػػػ٫ ك٬ػػػٮ ٱٞذػػػؿب ٦ػػػ٨ ا٧٣ٞجػػػؿة مػػػٲبة 
ٚنػػٲبة.. ٠ػػةف ٱؿدػػؽم ص٤جةثػػة ٗػػة٦ٜ ا٤٣ػػٮف ك٤ٔػػٯ رأقػػ٫ َةٝٲػػح قػػٮداء، ك٠ػػةف 

دٮٝٙ ٤٣عْػح كا٣ذٛػخ ٱ٧ٲ٪ػة   ..ٱ٤ذٛخ ػ٫ٛ٤ ثةقذ٧ؿار ك٠أف مؼىة ٦ة ٱذٕٞج٫
ُٚػػؿؽ ثةثػػ٫ كا٩ذْػػؿ  ..خ ظةرقػػ٭ةكٱكػػةرا، زػػ٥ دػػػ٢ ا٧٣ٞجػػؿة ٦ذٮص٭ػػة إ٣ػػٯ ثٲػػ

٤ٝٲٺ، ٝجػ٢ أف ٩كػ٧ٓ وػؿٱؿ ا٣جػةب ا٣ٞػٮم، كٱؼػؿج إ٣ٲػ٫ ا٣عػةرس ا٣ٕضػٮز كٚػٰ 
ٱؽق ٝ٪ؽٱ٢ ٠جٲؿ ٱذٮ٬ش ٩ٮرا.. ظةك٣٪ة أف ٩ك٧ٓ ٦ة ٱؽكر ثٲ٪٭٧ة ٦ػ٨ ظػؽٱر، إٹ 
أف ا٧٣كػػةٚح ٠ة٩ػػخ أثٕػػؽ ٦ػػ٨ أف دكػػ٧ط ٣٪ػػة ثذ٧ٲٲػػـ ٠ٺ٦٭٧ػػةز ٚة٠ذٛٲ٪ػػة ثذع٤ٲػػ٢ 

٨٦ ١٦ة٩٭٧ة، كدٞؽ٦ة ثةدضةق مضؿة ٣ٮز ٹ دجٕؽ ٠سٲػؿا  إٱ٧ةءاد٭٧ة إ٣ٯ أف دعؿ٠ة
ٔػ٨ ٦ؼجب٪ػػة، ٣ٲذٮٝٛػػة دعذ٭ػػة، كٱذجػػٲ٨ ٣٪ػة أف ذا ا٣ض٤جػػةب اٵقػػٮد ٣ػػ٥ ٱ١ػػ٨ قػػٮل 

 :ٱٮقٙ ا٧٣ؼةدع.. ظٲ٪٭ة ًعٟ ا٧٣ذ٪جٰ ٦كذجنؿا، كٝةؿ
.. ٚػػػػػٰ ا٩ذْػػػػػةر أف د٤ػػػػػش ثٞٲػػػػػح ا٣ٕىػػػػػةٚٲؿ إ٣ػػػػػٯ !٬ػػػػػؾق ثؽاٱػػػػػح صٲػػػػػؽة -

 ..!ا٧٣ىٲؽة

ةق٫، كمؿٔخ ٚػٰ اٷ٩ىػةت إ٣ػٯ ا٣ٕضػٮز اثذك٧خ دكف أف أدٕضت ٨٦ ظ٧
 :ا٣ؾم ٠ةف ٱؼجؿ ٱٮقٙ ك٬ٮ ٱنٲؿ إ٣ٯ رٕٝح ثضٮار مضؿة ا٤٣ٮز
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 ..٣ٞؽ ٝةـ ا٣نؿٱٙ ثذؿثٲٓ ٬ؾق ا٧٣٪ُٞح ٣ٲ٤ح ا٣جةرظح، ٬٪ة ٱٮصؽ ا١٣٪ـ -

٠٪خ ٠سٲؿا ٦ة أق٧ٓ ث٧ى٤ُط ا٣ذؿثٲٓ، ١٣٪٪ٰ ٥٣ أٔؿؼ ٦ٕ٪ةق إٹ ثٕؽ أف قػأ٣خ 
 :ا٧٣ذ٪جٰ

٣ذؿثٲٓ ٱػػة ٝػػؿٱ٨؟ ٠سٲػػؿا ٦ػػة ٱذػػؿدد ٬ػػؾا أ٣ػػؽٱٟ ١ٚػػؿة ٔػػ٨ ا٧٣ٞىػػٮد ثػػة -
 !ا٧٣ى٤ُط ثٲ٨ ا٧٣٭ذ٧ٲ٨ ثة٣ذ٪ٞٲت ٨ٔ ا١٣٪ٮز

ا٣ذؿثٲٓ ٤٧ٔٲح ركظة٩ٲح ٱٞٮـ ا٧٣٪ٞجٮف ٨٦ ػٺ٣٭ػة ثةقػذٕٺـ أٔػٮا٩٭٥  -
ا٣ضػػػ٨ ٔػػػ٨ ١٦ػػػةف ا١٣٪ػػػـ، ٣ٲٞٮ٦ػػػٮا ثٕػػػؽ ذ٣ػػػٟ ثذُٮٱػػػٜ ا١٧٣ػػػةف ثأرثٕػػػح 
أظضةر، ٝجػ٢ أف ٱٞٮ٦ػٮا ثػذٺكة ٔػـاا٥ كأٝكػةـ د٧٪ػٓ ا٣ض٪ػٰ ا٣عػةرس 

 ..٨ دعٮٱ٢ ا١٣٪ـ أك دجؽٱ٦٫٤
 !أظٲة٩ة أمٕؿ ك٠أف اٵ٦ؿ ٦ٛجؿؾ  -
 ٨ٔ أم ٚجؿ٠ح دذعؽث ٱة أظ٧ؽ؟ -
ٱػػػػأدٰ ا٧٣٪ٞجػػػػٮف اٵكرثٲػػػػٮف كاٵ٦ؿٱ١ػػػػةف إ٣ػػػػٯ ٬٪ػػػػة ٦ػػػػٓ آٹت ا٣ضػػػػؿد   -

ا٣ضٲٮ٣ٮصٰ، ز٥ ٱكذؼؿصٮف ا١٣٪ٮز دكف ا٣عةصح إ٣ٯ ا٣ٞٲػةـ ثذؿثٲػٓ! 
ؽ ٹ كدكف ا٣عةصح إ٣ٯ ٦ٮاص٭ح ا٣ض٪ٰ ا٣عػةرس!.. ك٠ػأف ا٣ضػ٨ ا٣ؿاوػ

 !ٱذك٤ٍ إٹ ٤ٔٯ ا٧٣ك٧٤ٲ٨! أٹ دضؽ ٰٚ اٵ٦ؿ ٗؿاثح ٱة ٦ذ٪جٰ؟
 ..٥ٕ٩ ٱة أظ٧ؽ.. داا٧ة ٦ة دجؽك اٵ٦ٮر ٗؿٱجح ٨٧٣ ٱض٭٢ ظٞةاٞ٭ة  -
 ٦ةذا دٞىؽ؟ -
٦ػػػة ٱكػػػذؼؿص٫ اٵكرثٲػػػٮف كاٵ٦ؿٱ١ػػػةف ثكػػػ٭ٮ٣ح ٗٲػػػؿ ٦عػػػؿكس ٦ػػػ٨   -

ا٣ضػػػ٨، أ٦ػػػة ا١٣٪ػػػٮز ا٧٣ؿوػػػٮدة ٚػػػٺ قػػػجٲ٢ ٣٭ػػػ٥ ٹقػػػذؼؿاص٭ة إٹ ثٕػػػؽ 
ا٣ض٪ػػػٰ.. ٹ دػػػ٪ف أف ٦ػػػ٨ ٬ػػػؤٹء اٵصة٩ػػػت ٦نػػػٕٮذٱ٨ ا٣ػػػذؼ٤ه ٦ػػػ٨ 

كقػػػػػػعؿة، كٹ دػػػػػػ٪ف أف ا٣ٕػػػػػػـاا٥ كا٣ُٺقػػػػػػ٥ ٕٚة٣ػػػػػػح ث١ػػػػػػ٢ ا٤٣٘ػػػػػػةت 
 ..كا٤٣٭ضةت

 .. !٣ٞؽ وؽٝخ.. ٹ أدرم ٠ٲٙ ٩كٲخ ذ٣ٟ  -
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كٝج٢ أف أ٩٭ٰ ٠ٺ٦ٰ، ق٧ٕ٪ة وػٮت ٦عػؿؾ قػٲةرة دٞذػؿب، كد٤ُٕػخ إ٣ػٯ 
ا٣ٕضػٮز إ٣ػٯ ا٧٧٣ػؿ  ا٣جٮاثح ٦ؿاٝجة أ٩ٮار٬ة ا٣ذٰ ٠ة٩خ دـداد قُٮٔة.. ز٥ دعػؿؾ

  :ا٣ؿاٲكٰ ك٬ٮ ٱنؽ ٤ٔٯ ٌٔؽ ٱٮقٙ ٦ذؿٝجة
 ..٣ٞؽ صةء ا٣نؿٱٙ.. ٹ ٱؼٛٯ ٤ٰٔ وٮت قٲةرد٫ -

ك٦ػػة٬ٰ إٹ ٣عْػػةت ظذػػٯ دٮٝٛػػخ ا٧٣ٲؿقػػٲؽس ا٣ؿ٦ةدٱػػح أ٦ة٦ػػ٫.. كدؿصػػ٢ 
٦٪٭ػػة ا٣نػػؿٱٙ ثؿٚٞػػح رص٤ػػٲ٨ ٤٦ذعٲػػٲ٨، أظػػؽ٧٬ة قػػ٧ٲ٨ ٚػػةرع ا٣ُػػٮؿ، كاٳػػػؿ 

 :٧ذ٪جٰ ًةظ١ة٩عٲ٢ إ٣ٯ ا٣ٞىؿ أٝؿب.. ٵ٣ذٛخ إ٣ٯ ا٣
 .. !٬٭٭٭٭٭٭٫.. ٣ٞؽ وةركا ػ٧كح، ٤ٚٲ٨١ هللا ٰٚ ٔٮف ا٧٣٭ؽم -

 :ٚأصةب ا٧٣ذ٪جٰ ثٌع١ح ٝىٲؿة د٪٥ ٨ٔ ا٣ذعؽم.. كأ٩نؽ ثٲذة ٨٦ أثٲةد٫
 كٹ د٘ؿ٩ٟ ا٤٣عٯ كٹ ا٣ىٮر   -

 .دكٓ أٔنةر ٨٦ دؿل ثٞؿ
رث٧ػػة.. ١٣ػػ٨ ٹ دػػ٪ف أف ٤٣جٞػػؿ ٝػػٮة ٹ ٱكػػذ٭ةف ث٭ػػة ٱػػة ٦ذ٪جػػٰ، كإ٩ػػٰ ٹ   -

 !٧٭ؽم قٲ٭ــ ٬ؤٹء ص٧ٲٕةأ٨ّ أف ا٣
٣ٮ ٠ةف ا٣٪ىؿ ثة٣ضكؽ، ٦ة ا٩٭ــ ٚٲ٢ ٨٦ أقؽ.. أد٥٤ٕ ٦ة ا٣ؾم ٱ٧٪ٕػٟ  -

 كٱ٧٪ٓ أ٤ٗت ا٣٪ةس ٨٦ ا٣ذٛٮؽ كا٣٪ضةح ٱة أظ٧ؽ؟
 ..ٹ ٱة وؽٱٰٞ! ٤ٚذؼجؿ٩ٰ  -
ا٣ذنػػػػةؤـ كا٣ؼػػػػٮؼ.. دذنػػػػةءـ، ٚذؼػػػػةؼز ٚذٛنػػػػ٢ ٝجػػػػ٢ أف دضذػػػػةز  -

 ..اٹ٦ذعةف
 ٪جٰ؟ك٦ذٯ أوجط ا٣ذ١ٛٲؿ ا٧٣٪ُٰٞ دنةؤ٦ة ٱة ٦ذ -
 .. !إف ٦ة دٕذجؿق د١ٛٲؿا ٦٪ُٞٲة ٹ ٱ٨١٧ أف ٱ١ٮف ٨٦ ا٧٣ك٧٤ةت  -
 ك٦ة د٣ٲ٤ٟ؟ -
ا٧٣٪ُػػػٜ ٱؼذ٤ػػػٙ ٦ػػػ٨ ١٦ػػػةف ١٧٣ػػػةف ك٦ػػػ٨ ز٦ػػػةف ٣ـ٦ػػػةف ك٦ػػػ٨ زٞةٚػػػح  -

ٵػؿل.. ٰٚٛ ٬ؾا ا٣ج٤ؽ ٦سٺ، دٕذجؿ ا٣ٮّٲٛح ٗةٱح ٥ْٕ٦ ا٣ُٺب ٨٦ 



 

219 

 
 

ا٣ذعىػػػٲ٢ ا٧٤ٕ٣ػػػٰ، ٚػػػٰ ث٤ػػػؽاف أػػػػؿل ٱٕذجػػػؿكف ا٣ذعىػػػٲ٢ ا٧٤ٕ٣ػػػٰ 
ىػػٮؿ ٤ٔػػٯ ا٣ٮّٲٛػػح.. ٚػػٰ ا٣ٲةثػػةف ٦ػػ٨ ا٧٣٪ُٞػػٰ أف ٗػػةٱذ٭٥ ٦ػػ٨ ا٣ع

ٱعى٢ ٔة٢٦ ا٣٪ْةٚح ٤ٔٯ رادت ٱٌة٬ٰ ركادػت ا٧٣كػؤك٣ٲ٨ ا١٣جػةر، 
كٰٚ ث٤ؽاف أػؿل ٱٕذجؿكف ذ٣ٟ ًؿثة ٨٦ ًؿكب ا٣ؼٲةؿ.. ٰٚ ا٣٭٪ؽ 
اٵثٞةر ٦ٞؽقح، ك٦ػ٨ ا٧٣٪ُٞػٰ أف دكػٲؿ ٚػٰ ا٣ُؿٝػةت ٧٠ػة ٱع٤ػٮ ٣٭ػة 

ا٧٣٪ُػػػٜ كدػػػؾثط كأف دؿٔػػػٯ ظٲػػػر دنػػػةء، ٚػػػٰ ث٤ػػػؽاف أػػػػؿل ٱذ٘ٲػػػؿ 
اٵثٞةر كدكػ٤غ كدٞػؽـ ٚػٰ أمػ٭ٯ اٵَجػةؽ.. ٚػٰ ث٤ػؽ٥٠ ٬ػؾا ٱ٪ػذٞه 
ا٣٪ػػةس ٦ػػ٨ ٝٲ٧ػػح ا٧٣ػػؿأة ا٤ُ٧٣ٞػػح، كٚػػٰ ث٤ػػؽ ٱضػػةكر٥٠ دؿدٛػػٓ ٝٲ٧ػػح 
ا٧٣ػػؿأة ٧٤٠ػػة د٤ُٞػػخ.. ٣٭ػػؾا ا٣كػػجت ٹ أؤ٦ػػ٨ ثػػة٧٣٪ُٜ، ػىٮوػػة ظػػٲ٨ 

  ..!ٱ١ٮف ٔةاٞة أ٦ةـ أ٬ؽاٰٚ

كػػ٧ٲ٨ ك٬ػػٮ ٱ٧ٕػػؽ إ٣ػػٯ ٚأمػػعخ ٔ٪ػػ٫ ٦ذ٧ٕػػؽا ا٣ٺ٦جػػةٹة، كراٝجػػخ ا٣ؿصػػ٢ ا٣
وػ٪ؽكؽ ا٣كػٲةرة كٱؼػػؿج ٦٪٭ػة ٦ضةرٚػة ك٦ٕػػةكٹ، ٚػٰ ا٣ٮٝػخ ا٣ػػؾم دٮصػ٫ ٚٲػػ٫ 
ا٣نػػػؿٱٙ إ٣ػػػٯ ا٣جٕٞػػػح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػػػح كأػػػػؿج ٦ػػػ٨ صٲػػػت ٧ٝٲىػػػ٫ ا٣ُٮٱػػػ٢ كرٱٞػػػةت 
وػػ٘ٲؿة زػػ٥ كزٔ٭ػػة ٤ٔػػٯ أر٠ة٩٭ػػة اٵرثٕػػح.. ٝجػػ٢ أف ٱأػػػؾ ا٣ٞ٪ػػؽٱ٢ ٦ػػ٨ ا٣ٕضػػٮز 

 :كٱؼةَت ٱٮقٙ
 .. !ٱٮقٙ دٕةؿ إ٣ٯ ٬٪ةز ا٣ٮٝخ ٱؽا٧٬٪ة -

 :ز٥ ا٣ذٛخ إ٣ٯ ا٣عةرس آ٦ؿا
 .. !كأ٩خ ٱة ظةج "٦ٮقٯ" ٤ٚذعٌؿ ا٧٣ةء ا٣ؾم ٝؿأت ٤ٔٲ٫ ا٣جةرظح -

ز٥ كًٓ ا٣ٞ٪ؽٱ٢ ٰٚ ٦٪ذىٙ ا٣ؿٕٝػح ا٣ذػٰ دٞػةرب ٦كػةظذ٭ة ا٣كػذح أ٦ذػةر 
٦ؿثٕح، كدٞؽـ إ٣ٲ٭ة ٱٮقٙ ثؼُٮات ٦ذسة٤ٝػح دػ٪٥ ٔػ٨ ا٣ذػؿدد كا٣ؼػٮؼ، ثٲ٪٧ػة 

كٝػػٙ ا٣عٛػػةراف ػػػةرج ظػػؽكد ا٤ُ٩ػػٜ ٦ٮقػػٯ ا٣ٕضػػٮز ثةدضػػةق ثٲذػػ٫ ٦٭ػػؿكٹ، ك
ا٣جٕٞح ك٧٬ة ٱنة٬ؽاف ٱٮقٙ ٱضسٮ ٤ٔٯ ر٠جذٲ٫، كٱ٤ٜ٘ ٔٲ٪ٲ٫ ٦كذضٲجة ٵ٦ػؿ 
ا٣نؿٱٙ ا٣ؾل كًٓ ٫ٛ٠ ٤ٔٯ صج٭ذ٫ كمؿع ٰٚ ٝؿاءة أذ٠ةر ٗؿٱجػح.. ٚػٰ د٤ػٟ 
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ا٤٣عْح، ٥٣ أ٨٠ ٦٭ذ٧ة ث٧ة ٱذ٤ػٮق ثٞػؽر٦ة ٠٪ػخ ٦ذؿٝجػة ٧٣ػة قٲعىػ٢ ٤٣ػؾم ٱذ٤ػٮ 
٦ػة ٱىػؽر ٔػ٨ ا٣نػؿٱٙ، كأوػت دؿ٠ٲػـم ٤ٔٲ٫ز ١ٚةف ٨٦ ا٣ُجٲٕػٰ أف أدضة٬ػ٢ 

٤ٔػػٯ ظؿ٠ػػةت ٱٮقػػٙ ا٣ػػؾم ٠ػػةف ٱؿدضػػٙ ٚؿٝػػة.. ٚضػػأة كٝػػٙ ٬ػػؾا اٵػٲػػؿ ٚػػٰ 
١٦ة٩ػػ٫ ٤ٔػػٯ ٩عػػٮ ٦ؿٱػػت، كأػػػؾ ٱؼُػػٮ ٦كػػ٤ٮب اٷرادة ٧٠ػػة دؼُػػٮا ا١٣ؿا٠ٲػػـز 

ػػخ  ٚ ٛى إ٣ػػٯ ا٧٣ذ٪جػػٰ كا٣ؽ٬نػػح دذ١٤٧٪ػػٰ ٧٦ػػة أراق، كدكػػ٧ؿ رٚٲٞػػٰ ٚػػٰ ١٦ة٩ػػ٫  ة٣ذ
 :٦ع٤٧ٞة
 !كؽ ٱٮق٣ٙٞؽ ظ٢ أٔٮاف ا٣نؿٱٙ ٰٚ ص -
 ؟٥ِ٣ى   -
إ٩٭ػػ٥ ٱكػػذؼؽ٦ٮف صكػػؽق ١٣ػػٰ ٱعػػؽدكا ٤٣نػػؿٱٙ ا٣٪ُٞػػح ا٣ذػػٰ ٱٞػػٓ   -

 ..دعذ٭ة ا١٣٪ـ ٦جةمؿة

ٔةد ا٣ٕضٮز ثٞ٪ٲ٪ح ٦ةء ٨٦ ا٣عض٥ ا١٣جٲؿ، ككًٕ٭ة ػةرج ا٧٣ؿثػٓ ا٧٣عػؽد، 
ز٥ كٝٙ إ٣ػٯ صػٮار ا٤٧٣ذعٲػٲ٨ ٦ذةثٕػة ػُػٮات ٱٮقػٙ ا٣ػؾم قػةر ثجُػئ ٩عػٮ 

إٹ زػٮاف ٤ٝٲ٤ػح ظذػٯ ػػؿ ٬ػؾا اٵػٲػؿ ا٣ؿ٨٠ ا٣ن٧ة٣ٰ ا٣نؿٰٝ ٤٣جٕٞح.. ك٦ة ٬ٰ 
٦٘نػػػٲة ٤ٔٲػػػ٫ز ١ٚػػػٙ ا٣نػػػؿٱٙ ٔػػػ٨ ا٣ػػػذٺكة، ك٤َػػػت ٦ػػػ٨ ا٣عٛػػػةرٱ٨ أف ٱع٧ػػػٺ 
ٱٮقٙ كٱك٪ؽاق إ٣ٯ ا٣نضؿة رٱس٧ة ٱكذٛٲٜ.. زػ٥ ٧ٔػؽ إ٣ػٯ ٝ٪ٲ٪ػح ا٧٣ػةء، كثػؽأ 
ٚػػٰ قػػٰٞ ا٧٣٪ُٞػػح ا٣ذػػٰ ا٩ذ٭ػػخ إ٣ٲ٭ػػة ػُػػٮات ا٣ـ٬ػػؿم ك٬ػػٮ ٱىػػؽح ثػػةٳذاف.. 

 :ا٧٣ذ٪جٰ ٝةاٺ ٣ذذك٢٤ إ٣ٰ ا٣عٲؿة ٦ضؽدا، كأقأؿ
٠ٲػػٙ ٱٕٞػػ٢ أف ٱٞػػٮـ ا٣نػػؿٱٙ ثػػةٳذاف؟! أ٣ػػ٥ دػػؿصط إرًػػةءق ٤٣ضػػ٨  -

 !ا٣عةرس ثذٞؽٱ٥ ػؽ٦ةت ٠ٛؿٱح؟
ث٤ٯ، ٣ٞؽ أذٞػؽت ذ٣ػٟ ظػٲ٨ ّ٪٪ػخ أ٩ػ٫ قٲكػذ٢٧ٕ ٱٮقػٙ كقػٲُة   -

٤٣ذٛػػػةكض، ١٣ػػػ٨ دجػػػٲ٨ أف ا٣ـ٬ػػػؿم ٠ػػػةف ٦ضػػػؿد آداة ٣ذعؽٱػػػؽ ٦ٮٝػػػٓ 
 ..ا٣ؽٚٲ٪ح
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ا٣عٛػػةرٱ٨ ثػػةٹٝذؿاب ٦٪ػػ٫، ثٕػػؽ أف ا٩ذ٭ػػٯ ا٣نػػؿٱٙ ٦ػػ٨ اٳذاف، أمػػةر ٤ٔػػٯ 
كأػؾ ٱذ٤ٮ قٮرة ٱف دعىٲ٪ة ٣٭٧ة ك٧٣ٕؽاد٭٧ة ٧٦ة ٝؽ ٱذٕؿًةف ٫٣ ٦ػ٨ ا٣ضػ٨ 
أز٪ػػةء ٤٧ٔٲػػح ا٣عٛػػؿ.. ٔ٪ؽاػػؾ دٲٞ٪ػػخ ٦ػػ٨ رٗجذػػ٫ ٚػػٰ ا٩ذػػـاع ا١٣٪ػػـ ٦ػػ٨ ظؿاقػػ٫، 
كدأ٠ؽ ٣ٰ أ٫٩ ٣ٲف ٨٦ ا٣٪ٮع ا٣ؾم ٝؽ ٱٛةكض أك ٱذ٪ةزؿ ٨ٔ ٦جةدا٫، ػىٮوػة 

دك٦ة ٬ٮاٱح ٨٦ ٬ٮاٱةد٫ ا٤ٌٛ٧٣حز ٚةزداد كأف ظؿؽ ا٣ض٨ كا٣ٌٞةء ٤ٔٲ٭٥ ٠ةف 
ٌٚػػػٮ٣ٰ ٧٣ٕؿٚػػػح ا٣ٞػػػةدـ ٦ػػػ٨ اٵظػػػؽاث كوػػػةح ا٣نػػػؿٱٙ ٚػػػٰ كصػػػ٫ ا٣ػػػؿص٤ٲ٨ 

 :٦عؾرا
أز٪ػػةء ا٣عٛػػؿ، ٝػػؽ ٱْ٭ػػؿ ا٣ضػػ٨ ا٣عػػةرس ٚػػٰ وػػٛح إٔٚػػٯ قػػة٦ح، كٝػػؽ  -

ٱذ٧س٢ ٰٚ وٮر ٦ؼ٤ٮٝةت ٦ؿٔجح، كٝػؽ ٱىػ٢ ثػ٫ ا١٧٣ػؿ إ٣ػٯ ا٣ذنػ٢١ 
ةٚػة كإف رأل أظػؽ٧٠ة ٰٚ وٮرة ٨٦ ٦ةت ٨٦ أٝؿثةا٧١ة، ٚةزجذة كٹ دؼ

رأس أ٫٦ ٦ؿ٦ٲة أ٦ة٫٦.. ٱضت ٤ٔػٯ ٤ٝٮث٧١ػة أف د١ػٮف ٠ـثػؿ ا٣عؽٱػؽز 
ٚػػػػأد٩ٯ ػػػػػٮؼ ٦٪٧١ػػػػة كأم وػػػػٮت ٱىػػػػؽر ٦٪٧١ػػػػة قٲكػػػػ٧ط ٤٣ضػػػػ٨ 

ك٣ذجػػػؽآ ٚػػػٰ ظٛػػػؿ ا٧٣٪ُٞػػػح ا٣ذػػػٰ  !٤ٚذذػػػٮ٠ٺ ٤ٔػػػٯ هللا ..  !ثأذٱذ٧١ػػػة
 ..!ث٤٤ذ٭ة

ٚذٞؽـ ا٣ؿصٺف إ٣ٯ ظٲر أمةر ا٣نؿٱٙ ث٭٧ػح ك٩نػةط، كمػؿٔة ٚػٰ ا٣عٛػؿ 
كف أف ٱ٪ػػجف أم ٦٪٭٧ػػة ثج٪ػػخ مػػٛح.. زػػ٥ اثذٕػػؽ ا٣ٕضػػٮز ٔ٪٭٧ػػة، كص٤ػػف إ٣ػػٯ د

صٮار ٱٮقٙ ا٣ػؾم ثػؽأ ٚػٰ اقػذؿداد كٔٲػ٫.. أ٦ػة ا٧٣ذ٪جػٰ ٤ٚػ٥ ٱ١ػ٨ ٝػةدرا ٤ٔػٯ 
إػٛةء ظ٧ةق٫ ك٬ػٮ ٱػؿل ا٣ذػؿاب ا٧٣ضػؿكؼ ٱػـداد اردٛةٔػة، ك٠ػةف ٱػـداد دػٮدؿا 

ة٣عٲػةد ٧٤٠ة ازدادت ا٣عٛػؿة ٧ٔٞػة.. ك٤ٔػٯ ا٣ػؿ٥ٗ ٦ػ٨ ا٩ؼؿاَػٰ ٦ٕػ٫، مػٕؿت ث
ٔػػ٨ ا٣ُػػؿٚٲ٨ ٣عْذ٭ػػة، كأػػػؾت أ٤ٝػػت ا٧٣ىػػجةح ٚػػٰ ٱػػؽم ٦جذكػػ٧ة ك٦كػػذ٧ذٕة 
ثنؼىٲذٰ ا٣ذٰ د٤ٕٮ اٵظؽاث ثُةثٓ ٨٦ ا٣كؼؿٱح.. ثٲؽ أف دعؿرم ٨٦ ا٤ٞ٣ٜ 
كا٣ذػػػٮدؿ ثػػػؽأ ثػػػة٣ـكاؿ ٦ػػػٓ أكؿ ٕٕٝٞػػػح ٱىػػػؽر٬ة ٦ٕػػػٮؿ ا٣عٛػػػةر ا٣٪عٲػػػ٢.. ٣ٞػػػؽ 
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١ػة٩ٰ أدر٠خ ثُٛؿدٰ أف ا٧٣ٕٮؿ ٝؽ ارد٥ُ ثنػٰء ٦ػ٨ ظؽٱػؽ، ككص٧ػخ ٚػٰ ٦
 :كأ٩ة أرل ا٣عٛةر ٱٞٛـ ٨٦ ١٦ة٫٩ ٚؿظة ك٬ٮ ٱٞٮؿ

 !إ٫٩ و٪ؽكؽ ٨٦ ظؽٱؽ!.. إ٫٩ ا١٣٪ـ ٱة أوعةب -

٣ػػ٥ أوػػؽؽ ٦ػػة ٝة٣ػػ٫ ا٣عٛػػةر ٦ػػ٨ ٚػػؿط د٬نػػذٰ، ك٣ػػ٥ ٱذػػؿدد ا٧٣ذ٪جػػٰ ٚػػٰ ٩ػػـع 
ا٧٣ىػػػجةح ٦ػػػ٨ ٱػػػؽم، ٣ٲٌػػػٍ٘ ٤ٔػػػٯ زر امػػػذ٘ة٫٣ كٱٮصػػػ٫ ًػػػٮءق ٩عػػػٮ ا٣ذ١ذػػػ٢ 

 :ا٣ىؼؿم كٔٲ٪ةق دنؿٝةف ظ٧ةقح كأ٦ٺ
 ..!ٱة أظ٧ؽ!.. ٣ٞؽ أكم١٪ة ٣ٞؽ أكم١٪ة -

ٰٚ د٤ٟ ا٤٣عْح أدر٠خ صؽٱح اٵ٦ؿ، كأدر٠خ أف ٦ة أذجؿدػ٫ ٣ٕجػة كدكػ٤ٲح 
٤ٔػػٯ كمػػٟ أف ٱىػػجط كاظػػؽ ٦ػػ٨ أثػػؿز أظػػؽاث ظٲػػةدٰ.. ك٦ػػٓ أ٩ػػ٫ إدراؾ أدػػٯ 
٦ذأػؿا، إٹ أف ز٫٤ٞ ٠ةف أ٥ْٔ ٨٦ أف ٱٞػةس ثػة٣ـ٨٦ز ػىٮوػة كأ٩٪ػٰ ػنػٲخ 

ك١خ ٝٛػةم ٔػةصـا ٔػ٨ ا٣ذ١ٛٲػؿ، أف أًُؿ إ٣ٯ ا٣ذٮرط ٰٚ إذاٱح أظؽ٥٬.. ٚأ٦
ٔػػةصـا ٔػػ٨ ا٣٪ػػؽـ كا٣عكػػؿةز ٦كػػ٧٤ة ثػػأف ا٣ٞػػؽر ٝػػؽ ػػػؽٔ٪ٰ ث٧ذة٩ػػح ٠ٲػػؽق ا٣ذػػٰ 
دكػػػذؽرج ا٣٪ػػػةس ٦ػػػ٨ ظٲػػػر ٹ ٱ٧٤ٕػػػٮف.. ٚػػػؽٔٮت هللا أف ٱكػػػذؼؿج ا٣نػػػؿٱٙ 
كرٚةٝػػػ٫ ا١٣٪ػػػـ كٱ٘ػػػةدركا ص٧ٲٕػػػة ٝجػػػ٢ كوػػػٮؿ ا٧٣٭ػػػؽم، كّ٪٪ػػػخ ثػػػأف هللا ٝػػػؽ 

كؽ ا١٣جٲػؿ ٩عػٮ قػٲةرد٫.. اقذضةب ٣ػٰ ظٲ٪٧ػة ادضػ٫ ا٣نػؿٱٙ كٱٮقػٙ ثة٣ىػ٪ؽ
 :ثٲؽ أف ا٣عٛةر ا٧ٕ٣ٺؽ كٝٙ ظضؿ ٔسؿة أ٦ةـ ا٣نؿٱٙ ٝةاٺ

أؾر٩ٰ ٱة قٲؽم إثؿا٬ٲ٥، ٣ٞؽ ادٛٞ٪ة ٤ٔٯ اٝذكػةـ ا٣٘٪ٲ٧ػح ٚػٰ ٔػٲ٨   -
 .. !ا١٧٣ةفز أرٱؽ ٩ىٲجٰ ٨٦ ا١٣٪ـ ظةٹ

 :ٚأصةث٫ ا٣نؿٱٙ ث٤٭ضح ٦ة٣خ إ٣ٯ اٹقذُٕةؼ
ؿ إ٣ٯ أف ٩ى٢ إ٣ٯ ثٲذػٰ، ٤ٚذىج !ٱة ٔجؽ ا٣ؿظ٧ةف ٩ع٨ ٣ك٪ة ثأ٦ةف ٬٪ة -

 ..!ق٪ٛذط ا٣ى٪ؽكؽ ٬٪ةؾ كق٪ٞذك٥ ٦ة ث٫ ثٕؽؿ كأ٦ة٩ح

 :٨١٣ ا٣عٛةر أثٯ ا٣٪ـكؿ ٔ٪ؽ رٗجح ا٣نؿٱٙ كد٧كٟ ثؿأٱ٫
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ك٨٦ ٱ٨٧ٌ ٣ٰ كوٮ٣٪ة إ٣ٯ ثٲذٟ آ٦٪ٲ٨ قة٧٣ٲ٨؟ إف ػٲؿ ا٣جؿ ٔةص٫٤  -
  .. !ٱة مؿٱٙ

 :ٚعٮ٢ٝ ا٣نؿٱٙ كردد ٤٘٦ٮثة ٤ٔٯ أ٦ؿق
 .. !.. ك٠ةف اٷ٩كةف أ٠سؿ مٰء صؽٹ!ك٠ةف اٷ٩كةف أ٠سؿ مٰء صؽٹ -

كأ٤ٚػػخ ظ٤ٞػػح ا٣ىػػ٪ؽكؽ ٦ػػ٨ ٱػػؽق ٗةًػػجةز كقػػٍٞ ا٣ىػػ٪ؽكؽ ٤ٔػػٯ اٵرض 
صةرٚػة ٦ٕػ٫ ٱٮقػٙ ا٣ػؾم ٤ٔٞػخ أوػةث٫ٕ ٚػٰ ا٣ع٤ٞػح ا٧٣ٞةث٤ػح.. زػ٥ أػػؾ ٦ٕػػٮؿ 
ٔجؽ ا٣ؿظ٧ةف، كمؿع ٰٚ دٮصٲ٫ ًؿثةد٫ ٤ٔٯ ٝٛػ٢ ا٣ىػ٪ؽكؽ ٦عػةكٹ ٠كػؿق.. 

أػػػؿٱٲ٨ ٝجػػ٢ أف ٱذٮٝػػٙ ٔػػةصـا أذ٠ػػؿ أ٩ػػ٫ ًػػؿب ًػػؿثح، زػػ٥ دٺ٬ػػة ثٌػػؿثذٲ٨ 
ثٕؽ٦ة ق٧ٓ ا٣ض٧ٲٓ وٛةرات اٷ٩ؾار.. ٚٛـع ا٣عةرس ا٣ٕضٮز إ٣ٯ ثٲذ٫ ٦٭ػؿكٹ، 
كدؿؾ ا٣عٛػةر ا٣ٌػبٲ٢ ا٧٣ضؿٚػح ٦ػ٨ ٱػؽق كقػ٤ٟ َؿٱٞػ٫ إ٣ػٯ ا٣كػٮر ٬ةرثػة ك٬ػٮ 

 :ٱٞٮؿ
 !إ٩٭٥ ا٣ؽرؾ!.. ا٣٪ضةة! ا٣٪ضةة -

دكاد٫ ز٥ كص٥ ٔجؽ ا٣ؿظ٧ةف ا٧ٕ٣ٺؽ ٰٚ ١٦ة٫٩ ٤٣عْةت.. ٝج٢ أف ٱ٤ذٍٞ أ
 :٨٦ ٤ٔٯ اٵرض كٱذأثُ٭ة ١٦نؿا

.. ٤ٔػٰ ا٣ػؾ٬ةب اٳفز  !ا٤٣ٕ٪ح!.. أظػؽ ٦ػة ٤ٔػ٥ ثأ٦ؿ٩ػة، كأػجػؿ ا٣ػؽرؾ ٔ٪ػة -
ٚػػػػأف أػكػػػػؿ ا١٣٪ػػػػـ ػٲػػػػؿ ٣ػػػػٰ ٦ػػػػ٨ أػكػػػػؿ قػػػػ٪ٮات ٦ػػػػ٨ ظٲػػػػةدٰ كراء 

 .. !ا٣ٌٞجةف

 :ٚٛؿ ٦ٞذٛٲة أزؿ ز٦ٲ٫٤، ك٣عٜ ث٫ ٱٮقٙ ٠٪٧ف ٦ؾٔٮر ك٬ٮ ٱٞٮؿ
 !٦ػ٨ ٱ٪ػجل ٚػٰ أراًػٲ٭ة ٤ٚذكة٦ع٪ٰ ٱة مؿٱٙ، إف ا٣ؽك٣ح ٹ دكػة٦ط -

.. 
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٣ٲجٞٯ ا٣نؿٱٙ كظٲػؽا، كٱ٧ٕػؽ إ٣ػٯ ا٣ىػ٪ؽكؽ ا٣سٞٲػ٢ كٝػؽ ث٤ػٖ ٦٪ػ٫ ا٣ذػٮدؿ 
كظػػػٲ٨ اقذٕىػػػٯ ٤ٔٲػػػ٫ ظ٤٧ػػػ٫ز مػػؿع ٚػػػٰ صػػػؿق ثىػػػٕٮثح ك٬ػػػٮ ٱكػػػت  ..أمػػؽق

 :ا٣ٛةرٱ٨ ثأٝؾع ا٣نذةا٥
.. ا٤٣ٕ٪ػح !أث٪ةء ا٣ـ٩ة أمؿؼ ٨٦ ٬ػؤٹء ا٣ضج٪ػةء ا٣ؼ٪ػةزٱؿ !ا٤٣ٕ٪ح ٤ٔٲ٭٥ -

 .. !ؿ ٔىةٚٲؿ٤ٔٲ٭٥، أصكةـ ث٘ةؿ كٔٞٮ
ٌٚعٟ ا٧٣ذ٪جٰ ٦كؿكرا ث٧ة دٕؿض ٫٣ ا٣نػؿٱٙ ٦ػ٨ ا٣ؼػؾٹف، ك٤ٔػٜ ٤ٔػٯ 

 :مذةا٥ ٬ؾا اٵػٲؿ كٝؽ راؽ ٫٣ ا٣٭ضةء
 ٔٲؿك٥٬ ثة٣عٜ ظٲ٨ ٝة٣ٮا   -

 ث٘ةؿ ثٕٞٮؿ ا٣ٕىةٚٲؿ
 ثٲؽ أف ا٣نةد٧ٲ٨ ٠ة٩ٮا 

 أصكةد ا٣ٕىةٚٲؿثث٘ةٹ 
 ز٥ ا٣ذ٭ت ظ٧ةق٫ ككٝٙ ٤ٔٯ ا٣٘ى٨ ًةظ١ة ك٬ٮ ٱنة٬ؽ دػػٮؿ ا٧٣٭ػؽم
ثكػػٲةرة ا٣ػػؽرؾ ا٣ـااٛػػح، كدٕة٧ّػػخ ٦ؼػػةكٰٚ ٧٦ػػة ٝػػؽ ٱ٤عػػٜ ثة٣نػػؿٱٙ ٦ػػ٨ أذل 
ا٣ىػػةٜٔ ا١٣٭ؿثػػةاٰز ػةوػػح كأ٩ػػ٫ ٣ػػ٥ ٱجػػؽ أم ٩ٲػػح ٚػػٰ ا٣٭ػػؿكب كّػػ٢ زةثذػػة ٚػػٰ 
١٦ة٫٩ ٹ ٱذعؿؾ ٝٲؽ أ٤٧٩ػح.. ٚج٤ػٖ ٤ٝجػٰ ظ٪ضؿدػٰ، كأػجػؿت ا٧٣ذ٪جػٰ ث٧ػة دجػةدر 

 :إ٣ٯ ذ٬٪ٰ
م إ٣ػػػػٯ ٤ٔػػػػٰ ا٣ذػػػػؽػ٢ كإٱٞػػػػةؼ ٬ػػػػؾق ا٤٧ٕ٣ٲػػػػح ٝجػػػػ٢ أف ٱىػػػػ٢ ا٧٣٭ػػػػؽ -

إف ًػػؿر ا٣ذٕػػؿض ٤٣ىػػٕٜ ٱذٛػػةكت ٦ػػ٨ مػػؼه ٳػػػؿ، ك٣ػػ٨ ! ا٣نػػؿٱٙ
 !أقة٦ط ٩ٛكٰ إف دٕؿض ا٣نؿٱٙ ١٧٣ؿكق

 :ٚة٣ذٛخ إ٣ٰ كر٦ٞ٪ٰ ث٪ْؿة ٧ٔٲٞح، ز٥ قأ٣٪ٰ
 دؿٱؽ أٹ ٱذٕؿض ا٣نؿٱٙ ٤٣ىٕٜ أ٣ٲف ٠ؾ٣ٟ؟ -
 .أص٢ -
 .ظك٪ة ٱة أظ٧ؽ، ق٪ٕة٣ش ا٧٣كأ٣ح ثأػٙ اٵًؿار  -
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 .. !٠ٲٙ؟  -

٦ػػ٨ ا٣نػػضؿة ثؼٛػػح ٧٠ػػة وػػٕؽ إ٣ٲ٭ػػة.. زػػ٥  دضة٬ػػ٢ ا٧٣ذ٪جػػٰ قػػؤا٣ٰ، ك٩ػػـؿ
أقؿع إ٣ٯ ا٣نؿٱٙ ك٬ٮ ٱذٮارل ثٲ٨ اٵمضةر ظؿٱىة ٤ٔػٯ أٹ ٱػؿاق.. كٝجػ٢ أف 
ٱ٪ـؿ ا٧٣٭ؽم ٦ػ٨ ا٣كػٲةرة ا٣ذػٰ دٮٝٛػخ ٤ٔػٯ ثٕػؽ ػ٧كػٲ٨ ٦ذػؿا ٦ػ٨ ا٣نػؿٱٙ، 
٬ػٮل ا٧٣ذ٪جػػٰ ثُػػؿؼ ٠ٛػػ٫ ٤ٔػٯ ٝٛػػة ٬ػػؾا اٵػٲػػؿز كأقػ٫ُٞ ٤ٔػػٯ ا٣ىػػ٪ؽكؽ ثػػٺ 

 ..كٰٔ كٹ إدراؾ

ا٣نضؿة كٝؽ ث٤ٖ ٦٪ٰ ا٤ٞ٣ٜ ٦ج٤٘ة مؽٱؽا، ك٬ؿٔخ إ٣ٯ ا٣نؿٱٙ ٩ـ٣خ ٨ٔ  
أٔؿب ٔػ٨ كٵ٧َب٨ ٤ٔٯ ظة٫٣.. ز٥ أٝج٢ ا٧٣٭ؽم كا٣ىةٜٔ ا١٣٭ؿثةاٰ ٰٚ ٱؽق، 

 :د٬نذ٫ ثىٮت ٦٪ؼٛي
 ..!أرل أف اٵظؽاث ٝؽ أػؾت ٦٪عٯ ٦٘ةٱؿا ٱةرٚةؽ -

 :ٕٚٞت ا٧٣ذ٪جٰ ٤ٔٯ ٠ٺ٫٦ ك٬ٮ ٱ٪ْؿ إ٣ٯ ا٣نؿٱٙ ا٣٪ةا٥ ٦نٛٞة
 ..٧ؽ إ٣ٯ ٢ٕٚ ذ٣ٟ٣ٞؽ اًُؿ٩ٰ أظ -

 :ص٫ ث٪ْؿة ظة٩ٞحؽٵظ
 !ك٢٬ ٤َجخ ٦٪ٟ ًؿث٫ ٱة ٬ؾا؟ -

 :ٝج٢ أف ٱؿد ٤ٰٔ ثىٮت ثةرد ا٣٪جؿات
 ..قٲكذٕٲؽ كٔٲ٫ ثٕؽ ٤ٝٲ٢ !د٧ة٣ٟ ٩ٛكٟ -

ز٥ ا٩ع٪ٯ كأ٦كٟ ا٣نؿٱٙ ٨٦ إثُٲػ٫ ٦جٕػؽا إٱػةق ٔػ٨ ا٣ىػ٪ؽكؽ، كأقػ٪ؽق 
 :ثؿٜٚ ٤ٔٯ أٝؿب ٝجؿ ٦٪٫ ك٬ٮ ٱ٪ْؿ إ٣ٰ ٝةاٺ

رثػػػٓ ا١٣٪ػػػـ.. أ٦ػػػة ا٣ٛػػػةركف ا٣ػػػؾٱ٨ دؼ٤ػػػٮا ٔػػػ٨ ٹ د٤ٞػػػٜز قػػػٮؼ ٧٩٪عػػػ٫  -
 ..ظٞٮٝ٭٥ َٮأٲح، ٚٺ ظٞٮؽ ٣٭٥ ٔ٪ؽ٩ة
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ا٣ذـ٦ػػػخ ا٣ىػػػ٧خ ظػػػةاؿا ٚٲ٧ػػػة ٝػػػةـ ا٧٣ذ٪جػػػٰ كا٧٣٭ػػػؽم ثع٧ػػػ٢ ا٣ىػػػ٪ؽكؽ، 
ك١ٚػؿت ٚػػٰ ا٣ٕٮاٝػػت ا٣ذػػٰ قػػذ٪ذش ٔػػ٨ إٱٞػػةّٰ ٤٣نػػؿٱٙ، ك٦ػػة قػػٲذؿدت ٔ٪ػػ٫ 

أف ٦ػػ٨ ظٞػػؽ كوػػؿاع إف أػجػػؿ اٳػػػؿٱ٨ ثعٞٲٞػػح اٵ٦ػػؿ.. ٵٝػػؿر ثٕػػؽ أػػػؾ كرد 
أدؿ٫٠ ٰٚ ١٦ة٫٩، كأف أد٤١ٙ ثذك٤ٲ٫٧ ٩ىٲج٫ ٨٦ ا١٣٪ـ ٹظٞة.. ٣ٞؽ ثؽا ٣ػٰ ٬ػؾا 
ا٣ٞؿار ظٲ٪٭ة أق٥٤ ٝؿار ٱ١٧٪٪ػٰ ادؼػةذق ٚػٰ د٤ػٟ ا٣ْػؿكؼ، ك٦ػٓ أ٩٪ػٰ ٣ػ٥ أ٠ػ٨ 
٧ُ٦ب٪ػػة ث٧ػػة ٚٲػػ٫ ا١٣ٛةٱػػح ٵدػػؿؾ ا٣نػػؿٱٙ ٤ٔػػٯ د٤ػػٟ ا٣عػػةؿ، إٹ أ٩٪ػػٰ ا٩ىػػؿٚخ 

ٱعؽؽ إ٣ٰ ٰٚ ذ٬ٮؿ..  ٦ؿ٧ٗة، كدٮص٭خ إ٣ٯ ا٣كٲةرة ظٲر ٠ةف ٔـكز ا٧٣ذ٪١ؿ
ٰٚ د٤ٟ ا٤٣عْح، أدر٠خ أف ا٣٪ؽـ ٨٣ ٱ٪ٕٛ٪ٰ، كأف ا٩ذ٧ةاٰ ٣٭ػؾق ا٣ٕىػةثح ٠ػةف 

 ..أ٦ؿا ٦عذٮ٦ة

*** 

٣ػ٥ أ٩ػػ٥ د٤ػػٟ ا٤٣ٲ٤ػػح، ك٣ػػ٥ ٱػػ٪٥ رٚػػةٰٝ أٱٌػػة.. ٣ٞػػؽ ٔضػػـت ٔػػ٨ ا٣ٮوػػٮؿ إ٣ػػٯ 
ادٛػػػةؽ ٦ػػػٓ ًػػػ٧ٲؿم ا٣ػػػؾم ٠ػػػةف ٹ ٱ١ػػػٙ ٔػػػ٨ دػػػأ٩ٲجٰ، ٧٠ػػػة ٔضػػػـ أوػػػعةثٰ ٔػػػ٨ 

ٚػػٰ ا٣ىػػ٪ؽكؽ ٦ػػ٨ ذ٬ػػت ك٦ضػػٮ٬ؿات.. ٠٪ػػخ  اٹ٠ذٛػػةء ٦ػػ٨ دأ٦ػػ٢ ٦ػػة كصػػؽكق
أمػٕؿ ث٘ىػػح ٚػػٰ ظ٤ٞػػٰ كأ٩ػة أرل ٔػػـكز ٱػػؿا٥٠ د٩ػػة٩ٲؿ ا٣ػؾ٬ت ا٣ذػػٰ ٱٕػػؽ٬ة ٚػػٰ 
أ٠ٮاـ ٠جٲؿة، ك٠ة٩خ ا٣٘ىح دذعٮؿ إ٣ٯ ًٲٜ ٰٚ وؽرم كأ٩ة أمػة٬ؽ ا٧٣ذ٪جػٰ 
ٱٛعػػه ا٣ضػػٮ٬ؿة د٤ػػٮ اٵػػػؿل ٦ؼجػػؿا ا٧٣٭ػػؽم ثأقػػ٧ةا٭ة، ك٠ػػةف ا٣ٌػػٲٜ ٱػػـداد 

ٱٕؽق اٳػؿاف.. ٦ة ز٣خ أذ٠ؿ ٠ٲػٙ ص٤ػف ٬ػؾا  ظؽة ٧٤٠ة ٩ُٜ ا٧٣٭ؽم ثكٕؿ ٦ة
اٵػٲػػػػؿ ا٣ٞؿٚىػػػػةء ٤ٔػػػػٯ ٦٪ٌػػػػؽة ا٧٣ُػػػػجغ كاًػػػػٕة ا٣عةقػػػػٮب ٚػػػػٰ ظٌػػػػ٪٫، 
كا٣عةقجح ٨ٔ ٱ٧ٲ٪٫.. ك٦ة ز٣ػخ أذ٠ػؿ ٠ٲػٙ دٮا٣ػخ ًػع١ةد٫ ا٣٭ٲكػذٲؿٱح ك٬ػٮ 

 :ٱؼجؿ٩ة ٨ٔ ا٣ٞٲ٧ح ا٣ذٞؿٱجٲح ١٤٣٪ـ
٬ة٬ة٬ة٬ػػة... ٱةرٚػػةؽ، ظكػػت اٵقػػٕةر ا٣ذػػٰ ٱٕذ٧ػػؽ٬ة ا٧٣ٮٝػػٓ ا٣ػػؽك٣ٰ  -

ؾ٬ت كا٧٣ضػػٮ٬ؿات ٚػػإف ٝٲ٧ػػح ٠٪ـ٩ػػة ٝػػؽ دىػػ٢ إ٣ػػٯ زٺزػػح ٦ٺٱػػٲ٨ ٤٣ػػ
 ! دكٹر ك٩ىٙ! رثةق إ٩ٰ أرٱؽ أف ا٩ذعؿ ٨٦ مؽة ا٣ٛؿح
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دٌةٔٛخ ٧ْٔح ا٣ؾ٩ت ٚػٰ ٩ٛكػٰ ث٧ٞػؽار ٦ػة ٩ُػٜ ثػ٫ ا٧٣٭ػؽم.. كا٤ٕٛ٩ػخ ٚػٰ 
 :كص٭٫ ٗةًجة

 ..  !ث٢ قؿٝ٪ة ػ٧كح كزٺزٲ٨ ٤٦ٲٮف در٧٬ة ٱة ٦٭ؽم  -

 : اٺٚؿ٦ٞ٪ٰ ثةزدراء.. كرد ٤ٰٔ ٦ذكة
أظٞػػة أ٩ػػخ ١٬ػػؾا ٱػػة أظ٧ػػؽ؟! أـ ٝػػؿرت أف د٤ٕػػت دكر ا٣ػػٮأِ ا٣ذٞػػٰ  -

 !ٚضأة؟
٣ٞؽ ًؿث٪ة ا٣ؿص٢ كأػؾ٩ة ٠٪ـق! كٹ أظؽ ٦٪ة ٱ٥٤ٕ ٦ة إف اقػذؿد كٔٲػ٫   -

أـ ٹ!.. ٦ةذا ٣ٮ ٦ةت؟! أ٥٣ د١ٛؿ ٰٚ أَٛة٣ػ٫؟! إ٩٪ػٰ ٣كػخ ثعةصػح إ٣ػٯ 
 ا٣ٮِٔ ١٣ٰ أ٠ٮف إ٩كة٩ةز إ٩٪ٰ أًٓ ٩ٛكٰ ١٦ػةف اٵػػؿٱ٨ كأمػٕؿ ث٧ػة

 ..! ٱنٕؿكف

 :ٚك١خ ا٧٣٭ؽم.. كا٩جؿل ا٧٣ذ٪جٰ ٤٣عؽٱر ٦ٕٞجة
إف اٹقػػػذٲٺء ٤ٔػػػٯ ٠٪ػػػـ دؼ٤ػػػٯ ٔ٪ػػػ٫ ٦كػػػذؼؿصٮق ٹ ٱٕػػػؽ  !ٱػػػة أظ٧ػػػؽ -

قؿٝح، ك٣ٞؽ قػجٜ كأف كٔػؽدٟ ثأ٩٪ػة ٣ػ٨ ٩ػجؼف ا٣نػؿٱٙ ظٞػ٫، كأ٩٪ػة 
ق٪ُٕٲ٫ رثػٓ ا١٣٪ػـ ثػؽٹ ٔػ٨ ا٣ؼ٧ػف ا٣ػؾم ٠ػةف ٣ٲ٪ة٣ػ٫ ٣ػٮ اٝذكػ٥ ٦ػٓ 

ٞة٬ة ٚٺ أرل أ٩٭ة دٞذ٫٤ز ٤ٚذ٪٥ ٝؿٱػؿ ص٧ةٔذ٫.. أ٦ة ٨ٔ ا٣ٌؿثح ا٣ذٰ د٤
 ..! ا٣ٕٲ٨، إ٩٪ٰ ٹ أصؽ ٤ٞ٣ٟٞ ٬ؾا ٔؾرا

ٹ أ١٩ؿ أف ٠ٺ٫٦ ٝػؽ ػٛػٙ ٔ٪ػٰ مػٲبة ٦ػ٨ ٔػؾاب ا٣ٌػ٧ٲؿ، ١٣ػ٨ ص٭٤ػٰ ث٧ػة 
ا٩ذ٭ٯ ث٫ إ٧ٗةء ا٣نؿٱٙز ظةؿ دكف أف ٱ٭٪أ ٣ٰ ثةؿ أك أ٧َب٨ ٧٣ٞةؿ.. ٚنػؿدت 

١ِّ٪٪ٰ ٨٦ اٹ٧َب٪ةف ٤ٔٲ٫، كمةكرت ٩ٛكٰ  ظػٮؿ اٹدىػةؿ ث٭ةدٛػ٫ ثةظسة ٧ٔة ٱ٧ى
ا٧٣ع٧ٮؿ.. كثة٣ؿ٥ٗ ٧٦ة ٝؽ ٱذؿدت ٔػ٨ ٬ةدػ٫ ا٣ؼُػٮة ٦ػ٨ ٔٮاٝػت كػٲ٧ػح، إٹ 

 :أ٩٪ٰ ٔؿًذ٭ة ٤ٔٯ ا٣ؿٚةؽ ٤َجة ٧٣نٮرد٭٥، كصكة ٣٪جٌ٭٥ ٰٚ اٳف ذاد٫
 ..!قأدى٢ ثة٣نؿٱٙز ٨٣ ٱ٧٘ي ٣ٰ ص٨ٛ كأ٩ة أص٭٢ ٦ة ظ٢ ث٫ -
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ٚةرثػػػؽ كصػػػ٫ ٔػػػـكز كأ٦كػػػٟ ٔػػػ٨ ٦كػػػط ز٦ػػػؿدة ٠ة٩ػػػخ ٚػػػٰ ٱػػػؽق، كظٮٝػػػ٢ 
٧ذ٪جٰ قةػؿا ك٬ٮ ٱٮ٦ئ ثؿأق٫ ٱ٧٪ح كٱكؿة.. ٚٲ٧ة ثةدر ا٧٣٭ؽم إ٣ٯ د٪جٲ٭ػٰ ا٣

 :ٝةاٺ
إٱةؾ أف د٢ٕٛ!.. ٝؽ ٱذعػٮؿ ادىػة٣ٟ ثػ٫ إ٣ػٯ ػُػأ ٝةدػ٢ ٣ػٮ أوػجعخ  -

ق أك ٦ػػةت ٩ذٲضػػح ٣ػػؾ٣ٟز ؤ٤ٚػػٮ َػػةؿ إ٧ٗػػة !ا٣ٌٞػػٲح ٚػػٰ ٱػػؽ ا٣كػػ٤ُةت
 ..ٚإف ا٣ؽرؾ قٲٕٮدكف إ٣ٯ قض٢ ١٦ة٧٣ةد٫ أز٪ةء دعٞٲٞةد٭٥

 :٦ٕٞؽق، كأد٣ٯ ثؿأم ٹ ٱ٢ٞ قؾاصح ٔ٪٫ز٥ ٝةـ ٔـكز ٨٦ 
أرل أف ٩ٕٮد إ٣ٯ ا٧٣ٞجؿة، ٚإف كصؽ٩ةق ٤ٔٯ ٦ػة دؿ٠٪ػةق ٤ٔٲػ٫ أٱْٞ٪ػةق  -

كأذػػػؾر٩ة ٦٪ػػػ٫، كإف ٣ػػػ٥ ٩ضػػػؽق، ٧٤ٔ٪ػػػة أ٩ػػػ٫ اقػػػذٛةؽ كٔػػػةد إ٣ػػػٯ ثٲذػػػ٫ز 
 ..ٚة٧َأ٩خ ٤ٝٮث٪ة

 :ٚضؾث٫ ا٧٣٭ؽم ٨٦ ٦ٕى٫٧ ٦ٕٲؽا إٱةق إ٣ٯ ٦ٕٞؽق
 !ف إ٣ٯ ٦كؿح ا٣ضؿٱ٧ح٤ٚذض٤ف ٱة أظ٧ٜ! اٵٗجٲةء ٍٚٞ ٨٦ ٱٕٮدك -

ٔ٪ؽاػػػػؾ أدر٠ػػػػخ أف أ٦سػػػػ٢ َؿٱٞػػػػح ٣ٸ٧َب٪ػػػػةف ٤ٔػػػػٯ ا٣نػػػػؿٱٙ دكف إزػػػػةرة 
ا٣نػػ١ٮؾ، ٬ػػٰ ا٣ذكػػ٢٤ إ٣ػػٯ ثٲذػػ٫ كا٣ذعٞػػٜ ٦ػػ٨ دٮاصػػؽق ٬٪ػػةؾ.. ٚؼؿصػػخ ٦ػػ٨ 
ا٧٣ُجغ دكف أف أ٤َٕ٭٥ ٤ٔٯ ظٞٲٞح ٩ٲذٰ، كأػػؾت دراصػح ٔػـكز ٦ػ٨ ا٣ؿد٬ػح 

ج، ٚٮصبػػخ ثٕػػؽ أف اردػػؽٱخ قػػذؿدٰ.. كٔ٪ػػؽ٦ة ٚذعػػخ ا٣جػػةب اقػػذٕؽادا ٤٣ؼػػؿك
ثة٣نػػػؿٱٙ ٝجػػػة٣ذٰ!.. ٠ػػػةف ٱٞػػػٙ ٔ٪ػػػؽ ا٣جػػػةب كٱٌػػػٓ ٱػػػؽق ٤ٔػػػٯ ٝٛػػػةق ٦جذكػػػ٧ة.. 

.. ك١٣ٲٺ !ٚٮص٧خ ٔةصـا ٨ٔ ا١٣ٺـ، كم٢ د١ٛٲؿم ٤٣عْةت ٨٦ مؽة ا٣ىؽ٦ح
ٱُٮؿ ق١ٮدٰ ا٧٣عؿجز قةرٔخ كأ٣ٞٲخ ٤ٔٲػ٫ أذػؾارات ٦٪ٕ٪ػٰ اٹردجػةؾ ٦ػ٨ 

 :٩كش ٔجةراد٭ة
 .. !أرٱؽ أف أٔذؾر .. ٠٪خ!.. أ٩ة!قٲؽم إثؿا٬ٲ٥ أرٱؽ أف أػجؿؾ  -

 :١٣٪٫ قؿٔةف ٦ة رثخ ٤ٔٯ ٠ذٰٛ كٝةَٕ٪ٰ ٦جذك٧ة
 ..ٹ ٤ٔٲٟ، ٣ٞؽ أػجؿ٩ٰ ٧ٔؿااٲ٢ ث٢١ مٰء -
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 :ٚكأ٣ذ٫ ٦كذ٘ؿثة
 !٧ٔؿااٲ٢ ٨٦؟ -

 :كأصةب ًةظ١ة
 ..إ٫٩ ص٪ٰ ٨٦ أٔٮا٩ٰ -

 :ز٥ دػ٢.. كوٕؽ ا٣ؽرج ك٬ٮ ٱذةثٓ ٝةاٺ
٥٤ٔ كٹ  !كٹ درؾ !٣ٞؽ مٕؿت ثعٲؿة مؽٱؽة ٔ٪ؽ٦ة اقذٛٞخ.. ٹ ٠٪ـ -

ك٦ة زاد ٦ػ٨ ظٲؿدػٰ أف ا٣ػؽرؾ ٣ػ٥ ٱٞٮ٦ػٮا ثةٝذٲػةدم  !٣ٰ ث٨٧ ًؿث٪ٰ
إ٣ػػٯ ا٧٣ؼٛػػؿ ٧٠ػػػة ٬ػػٮ ا٧٣ٛذػػػؿض ٚػػٰ ظة٣ػػح ٠عػػػة٣ذٰز ٌٚ٘ػػجخ ظػػػٲ٨ 
ّ٪٪ػػػخ أف أظػػػؽا ٦ػػػة ٦ػػػ٨ ص٧ػػػةٔذٰ ٝػػػؽ دٮاَػػػأ ٦ٕ٭ػػػ٥ كأػػػػؾكا ا١٣٪ػػػـ 
٣ٲٞذكػ٧ٮق ثٲػ٪٭٥.. ١٣ػ٨، ٔ٪ػؽ٦ة أػجؿ٩ػٰ ٧ٔؿااٲػ٢ ثػأف ٦ػة كٝػٓ ٦ضػؿد 

٠٪ػػخ د٪٭ػػة٥٬ ٔػػ٨ أذٱذػػٰ َػػٮاؿ  د٧سٲ٤ٲػػح ٝػػةـ ث٭ػػة أوػػؽٝةاٟ كثأ٩ػػٟ
 ..ا٣ٮٝخز زاؿ ٌٗجٰ، ك٧٤ٔخ ثأف ظٰٞ ٦ٕٟ ك٨٣ ٱٌٲٓ

ٚة٩نػػؿح وػػؽرم ٤ٔػػٯ ا٣ٛػػٮر، كا٩ٞنػػٕخ قػػعت ا٣٘ػػ٥ ا٣ذػػٰ ١ٔػػؿت ٦ـاصػػٰ 
َٲ٤ػػح ا٣كػػةٔةت اٵػٲػػؿة.. كثػػة٣ؿ٥ٗ ٦ػػ٨ ذ٣ػػٟ، ٠ػػؿرت أذػػؾارم، ك٤ٝػػخ ٣ػػ٫ كأ٩ػػة 

 :أ٣عٜ ث٫
 ٤ٚذذضػػةكز ٔ٪ػػٰ ٱػػة مػػؿٱٙز ٣ٞػػؽ اقػػذؼٛٛخ ثؼُػػح ا٧٣٭ػػؽم، كأدر٠ػػخ -

 !.. ٨١٣ ٧٣ةذا ٥٣ ٱعؾرؾ ٧ٔؿااٲ٢ ٨٦ ا٣جؽاٱح؟! ذ٣ٟ ثٕؽ ٚٮات اٵكاف
٣ٞؽ ٠ةف ٰٚ ظؿب ٦ٓ ظؿاس ا١٣٪ػـ ظٲ٪٭ػة، ك٠ػ٢ ٦ػة أػجؿ٩ػٰ ثػ٫ إ٧٩ػة   -

 .أػجؿق ث٫ ص٪ٰ آػؿ ٱك٨١ ا٧٣ٞجؿة
 !ٵٔٮا٩ٟ مج١ح اقذؼجةرات إذف -
 ..د٧ة٦ة ٱة أظ٧ؽ، ٢٠ مٰء ٱذ٥ ثةٹقذؼجةر، كٹ ٱ٥٤ٕ ا٣٘ٲت إٹ هللا -
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ٱٙ ٩عػػٮ ا٧٣ُػػجغ ٤ٔػػٯ أوػػةثٓ ٝؽ٦ٲػػ٫، زػػ٥ دٮٝػػٙ ٔ٪ػػؽ ثةثػػ٫ دكػػ٢٤ ا٣نػػؿ
٤٦ٞٲة ثك٫ٕ٧ ٧٣ة ٱؽكر ثٲ٨ ا٣ؿٚةؽ ٦ػ٨ ظػؽٱر.. ٝجػ٢ أف ٱػؽػ٢ ٤ٔػٲ٭٥ ث٘ذػح 

 :ك٬ٮ ٱٞٮؿ
.. ٬ػػؾا ١٣ػػٰ !٣ػػٮ ٣ػػ٥ د٤ُٕ٪ػػٰ ا٣ضػػ٨ ٤ٔػػٯ أ٦ػػؿ٥٠ز ٹ٠ذ٤٧ػػخ صػػؿٱ٧ذ٥١ -

 .. !د٧٤ٕٮا أف ا٣ذ٪١ؿ ٹ ٱ٪ٛٓ ٦ٓ ا٣ض٨ ٱة ٔىةثح ا٤٣ىٮص

٭ػػػ٫، كدٮا٣ػػػخ ٤ٔػػػٯ مػػػٛة٫٬ ق٤كػػػ٤ح ٦ػػػ٨ ػػػػؿس ٣كػػػةف ا٧٣٭ػػػؽم كاوػػػٛؿ كص
اٹثذكة٦ةت ا٣ىٛؿاء ا٣ذٰ ٣ػ٥ د٤ٛػط ٚػٰ إػٛػةء اردجة٠ػ٫.. ككٝػٙ ٔػـكز ٦ُؿٝػة 
رأقػػ٫ ك٠أ٩ػػ٫ ٩ٕة٦ػػح ٹ دعكػػ٨ إػٛػػةء ٩ٛكػػ٭ة، ٚٲ٧ػػة ثػػةدر ا٧٣ذ٪جػػٰ إ٣ػػٯ اٷصةثػػح 

 :ك٤ٔٯ مٛذٲ٫ اثذكة٦ح دٮظٰ ثة٣ك١ٲ٪ح كرثةَح ا٣ضأش
٦ػػػ٨ ا٣ضػػػ٨ز  ٣ػػػ٥ ٱ١ػػػ٨ ا١٣٪ػػػـ ١٤٦ػػػة ٵثٲػػػٟ ٱػػػة مػػػؿٱٙ، ٣ٞػػػؽ اٗذىػػػجذ٫ -

 ..! كاٗذىج٪ةق ٦٪ٟ.. أؾر٩ة، إف ا٣عٲةة ٚؿص ك٦٪ةٚكةت

٬ػػـ ا٣نػػؿٱٙ رأقػػ٫ إ٦ٕة٩ػػة ٚٲ٧ػػة ٝة٣ػػ٫ ا٧٣ذ٪جػػٰ، كٔجػػر ث٤عٲذػػ٫ ٤ٝػػٲٺ ك٬ػػٮ 
ٱ٧ٕؽ إ٣ٯ أ٠ٮاـ ا٣ؽ٩ة٩ٲؿ ا٣ذٰ ٦ٶت ٥ْٕ٦ ا٣ُةك٣ح.. ز٥ د٪ةكؿ ٦٪٭ة ُٕٝة ك٬ٮ 

 :ٱٞٮؿ
٤ػ٫ ٝجػ٢ ٱةٝٮت كز٦ؿد، ٚٲؿكز كد٩ة٩ٲؿ ثـ٩ُٲح!.. اقذ٘ؿٝخ ٔة٦ػة ثأ٧٠ -

أف أد٨١٧ ٨٦ دعؽٱؽ ١٦ة٩٭ة، كاقذٮ٣ٲذ٥ ٤ٔٲ٭ة ٰٚ دٝةاٜ ٦ٕؽكدة!.. 
 !وؿاظح، ٦ة ز٣خ ٹ أوؽؽ أف ٱٮقٙ ٝؽ أػجؿ٥٠ ٨ٔ ا٣ؽٚٲ٪ح

ٚػػأٚؿج ا٧٣٭ػػؽم ٔػػ٨ ًػػع١ح ٣ػػ٥ ٱ٧٪ٕػػ٫ ا٣ذػػٮدؿ ٦ػػ٨ ٠ذ٧ة٩٭ػػة، كٝػػةؿ ثىػػٮت 
 :ػةٚخ ٱض٧ٓ ثٲ٨ ا٣ٛؼؿ كا٣عؾر

أ٦ػػؿ ٣ػػ٥ ٱؼجؿ٩ػػة ٱٮقػػٙ ثنػػٰء، كإ٧٩ػػة اػذؿٝػػخ ظكػػةث٫ ك٧٤ٔػػخ ٔػػ٨  -
 !ا١٣٪ـ ٨٦ رقةا٤ٟ ٫٣.. أ٥٣ ٱؼجؿؾ أٔٮا٩ٟ أ٩٪ٰ ٨٦ "ا٣٭ة٠ؿز"؟
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اثذك٥ ا٣نؿٱٙ دكف أف ٱضٲت.. كا٣ذٍٞ ثٌٕة ٧٦ة د٪ةزؿ ٤ٔٯ ا٣ُةك٣ح ٦ػ٨ 
كٔ٪ػؽ٦ة ٧٣ػط اٳ٣ػح ا٣عةقػجح  صٮا٬ؿ، ز٥ أػؾ ٱذٛعى٭ة دعخ ًٮء ا٧٣ىػجةح..

 :٤ٔٯ ا٧٣٪ٌؽةز قأ٣٪ة ٝةاٺ
 ..٢٬ ظؽدد٥ ٝٲ٧ح ا١٣٪ـ؟ -

 :أػٲؿا، كٱذٮ٣ٯ اٷصةثح ٦ضة٬ؽا ػض٣٫٤ٲؿٚٓ ٔـكز رأق٫ 
أصػػ٢ ٱػػة قػػٲؽم، ٱعذػػٮل ا١٣٪ػػـ ٤ٔػػٯ ػ٧كػػح ٔنػػؿ أ٣ػػٙ دٱ٪ػػةر ذ٬جػػٰ،  -

كٱةٝٮدذٲ٨، كٔنػؿ ز٦ػؿدات، كزٺزػح ٔنػؿ ظضػؿا ٦ػ٨ ا٣ٛٲػؿكز.. كدج٤ػٖ 
 ..ا٣ٞٲ٧ح اٷص٧ة٣ٲح ١٤٣٪ـ ظٮا٣ٰ ػ٧كح كزٺزٲ٨ ٤٦ٲٮف در٧٬ة

 :ْؿٚةٚأوؽر ا٣نؿٱٙ ٝ٭ٞ٭ح ٝىٲؿة، كٝةؿ ك٬ٮ ٱ٪ْؿ إ٣ٯ ٔـكز ٦كذ
 ..! أٱ٭ة ا٣٘ؿ!.. إف قٕؿ ا٣ٲةٝٮدذٲ٨ ٣ٮظؽ٧٬ة ٱٛٮؽ ا٧٣ج٤ٖ ا٣ؾم ذ٠ؿد٫ -

ٚٛػػذط ٔػػـكز ٚػػةق ٦٪ػػؾ٬ٺ، كصعٌػػخ ٔٲػػٮف ا٧٣٭ػػؽم ٦ػػ٨ مػػؽة ا٣ؽ٬نػػح.. 
 :ثٲ٪٧ة رٚٓ ا٧٣ذ٪جٰ ظةصجٲ٫ ك٬ٮ ٱ٪ىخ ثة٬ذ٧ةـ إ٣ٯ ا٣نؿٱٙ ا٣ؾم دةثٓ ٝةاٺ

٣٭ػػػػةدٲ٨ ا٣ٲػػػػةٝٮدذٲ٨ ظ٧ػػػػؿة ٦سة٣ٲػػػػح كمػػػػٛةٚٲح مػػػػؽٱؽة، ٩ة٬ٲػػػػٟ ٔػػػػ٨  -
٧ػػػة ا٧٣ذٮقػػػٍ، ك٩ٞةا٭٧ػػػة ٦ػػػ٨ ا٣ؼػػػؽكش.. ٣ٞػػػؽ ثػػػةع وػػػؽٱٜ ٣ػػػٰ ظض٧٭

ٱةٝٮدح أ٢ٝ ظض٧ة كصٮدة ثٕنؿٱ٨ ٤٦ٲٮ٩ػةز ٦ػة ٱٕ٪ػٰ أف ا٣ٮاظػؽة ٦ػ٨ 
 !٬ةدٲ٨ ٝؽ دى٢ إ٣ٯ ا٣سٺزٲ٨ ٤٦ٲٮ٩ة

ز٥ أػػؿج ٦ػ٨ صٲػت ٠٪ؽردػ٫ وػؿة ظؿٱؿٱػح، ككًػٓ ث٭ػة ا٣ٲػةٝٮدذٲ٨ كثٞٲػح 
 :ا٣ضٮا٬ؿ.. ك٩ْؿ إ٣ٰ ك٬ٮ ٱٞٮؿ

 !٪ـ ٦ٓ ا٣ضج٪ةء كرزٟٝ ٦٪٫ ٩ىػٲجة ٱػة أظ٧ػؽ٣ٞؽ أثٯ هللا أف أٝذك٥ ا١٣ -
 .. ٚضـاء ٣عؿوٟ ٤ٔٯ ظٲةدٰز ٝؿرت أف أ٦٪عٟ ا٣ؽ٩ة٩ٲؿ ٤٠٭ة

 :ٌٚؿب ا٧٣٭ؽم ثٲؽٱ٫ ٤ٔٯ ا٣ُةك٣ح كوةح ٦ٕةرًة
 !٬ؾا ٣ٲف ٔؽٹ -
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 :كرد ٤ٔٲ٫ ا٣نؿٱٙ ث٤٭ضح مؽٱؽة
٠ٛػػػةؾ دٮاٝعػػػة ٱػػػة ٬ػػػؾا!.. ٣ػػػٮ َجٞػػػخ ا٣ٕػػػؽؿ ٣كػػػ٤ُخ ٤ٔٲػػػٟ أٔػػػٮا٩ٰ   -

 ..!ذ٫ا٩ذٞة٦ة ٦٪ٟ ٤ٔٯ ٦ة ٤ٕٚ
ٚأَؿؽ ا٧٣٭ؽم رأق٫ كٝؽ اظ٧ؿ كص٭٫ ٌٗجة، كاقػذ٧ؿ ا٣نػؿٱٙ ٚػٰ ا٣٪ْػؿ 

كٝج٢ أف أ٥٬ ثة٣ذؽػ٢ ٣ذ٤ُٲٙ اٵصػٮاء،  .إ٣ٲ٫ مـرا ك٬ٮ ٱٕىؿ ا٣ىؿة ثٲ٧٪ةق.
زٚػػؿ ا٣نػػؿٱٙ كٗػػةدر ا٧٣ُػػجغ ٧٘٧٘٦ػػة.. ٕٚػػؽت إ٣ػػٯ ٦ٕٞػػؽم.. زػػ٥ ص٤كػػخ كٝػػؽ 

ٲ٢، ٝجػ٢ َةب ٣ٰ ا٣ض٤ٮس، ك٦ؽدت رصٺم ٤ٔٯ ا٣ُةك٣ح ٦٪ذنٲة ثـكاؿ ٥ٗ زٞ
 :أف اثذك٥ ٰٚ كص٫ ا٧٣٭ؽم ٝةاٺ

٣ٞؽ ٠٪خى مؿٱؿا ٰٚ دؼُٲُػٟ ٱػة ٦٭ػؽم.. ١٣ػ٨، ٣ػٮٹؾ ٧٣ػة ١٤٦ػخ ٬ػؾا  -
ا٣ؾ٬ت ٫٤٠ز ك٤ٔٲ٫، قأٝٮؿ ٥١٣ ٦ة ٝة٣ػ٫ ا٣نػؿٱٙ ٵوػعةث٫، ق٪ٞذكػ٥ 

 ..ا١٣٪ـ ثٕؽؿ كأ٦ة٩ح

ٚىػػٛؿ ٔػػـكز ٚؿظػػة، كأمػػؿؽ كصػػ٫ ا٧٣٭ػػؽم ٦ػػ٨ صؽٱػػؽ.. ١٣ػػ٨ ا٧٣ذ٪جػػٰ ا٣ػػؾم 
 :ةاؿ اٳػؿٱ٨ ٥٣ ٱ٤جر أف أػجؿ٩ة ٦عؾراأذةد اٹَٺع ٤ٔٯ ٧ً

 ..٣ٞؽ أ٬ؽاؾ ا٣ؽ٩ة٩ٲؿ ػٮٚة ٨٦ ثُن٪ة ٱة أظ٧ؽ !ٹ دأ٦٪ٮا ١٦ؿ ا٣نؿٱٙ -

 :٤ٞٚخ ٫٣ ٦كذٛكؿا
 ٥٣ أٚ٭٥!.. ٬ٺ مؿظخ ٣٪ة؟ -
٣ٞؽ أراد ا١٣٪ـ ٫٤٠، ١٣٪٫ ا٦ذ٪ٓ ٨ٔ ا٣ذىػؿٱط ثػؾ٣ٟ ػٮٚػة ٦ػ٨ أف ٩سػٮر  -

٦٪ػة مػؿا.. ٤ٔٲ٫ كٱؼؿج ػة٣ٰ ا٣ٮٚػةضز قػٲ٧ة كأف ًػؿثٰ ٣ػ٫ ٝػؽ أراق 
 ..ا٣ؽ٩ة٩ٲؿ ٣ٲؼؿج ٨٦ دااؿة ا٣٪ـاع كٱع٧ٟٞ ٚٲ٭ة ٣٨ؾ٣ٟ دؼ٤ٯ ٣ٟ ٔ

ك٣كػ٤ٍ ٤ٔٲ٪ػة أٔٮا٩ػ٫  !٣ٮ ػةؼ ٦٪ػة ٧٠ػة دٞػٮؿز ٧٣ػة أدػٯ إ٣ٲ٪ػة ٦ذجكػ٧ة  -
 !دكف دؿدد
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إف دكػ٤ٲٍ اٵٔػٮاف ٤٧ٔٲػح ٱعذػةج ٩ضةظ٭ػة إ٣ػٯ أٱػةـ كأقػةثٲٓز ٣ػػؾ٣ٟ   -
١٪٫ أػؾق ٥٣ ٱ٨١ أ٦ة٫٦ ٨٦ ظ٢ آػؿ قٮل أف ٱأدٰ إ٣ٲ٪ة كٱأػؾ ٦ة ٱ٧

 .ٝج٢ أف ٩ذ٨١٧ ٨٦ ٢ٞ٩ ا١٣٪ـ أك ثٲ٫ٕ
 !ك٠ٲٙ ٧٤ٔخ ذ٣ٟ؟  -
 .٣ٞؽ أػجؿ٩ٰ ٝؿٱ٪٫ -
 !آااق.. ١٬ؾا إذف  -
.. ١٬ػؾا !٤ٔٲ٪ة أف ٩عى٨ أ٩ٛك٪ة ك٩جذٕؽ ٨ٔ ا٣نػؿٱٙ ٝػؽر ا٧٣كػذُةع  -

 ..ق٪ؼٍُ ٧٣ضؽ٩ة ا٣ٞةدـ ثٕٲؽا ٨ٔ اٷزٔةج ٱة رٚةؽ

*** 

، ٠ػػةف أكؿ ٱػػٮـ ا٣ىػػجةح ا٣ذػػة٣ٰ ٠ػػةف ٦ؼذ٤ٛػػة د٧ػػةـ اٹػػػذٺؼ ٔػػ٨ قػػةثٞٲ٫
٩كػػذٞج٫٤ كٚػػٰ ظػػٮزة ٠ػػ٢ كاظػػؽ ٦٪ػػة زٺزػػح آٹؼ كقػػج٧ٕةاح كػ٧كػػٮف دٱ٪ػػةرا 
ذ٬جٲة.. ٣ٞؽ ٠ةف إظكةقػة راإػة أف دٛػذط ٔٲ٪ٲػٟ كدذػؾ٠ؿ أ٩ػٟ د٤٧ػٟ ٦ػة ٱٕػةدؿ 

.. أف دػػػػؽرؾ أ٩ػػػػٟ !ػ٧كػػػػح ٦ٺٱػػػػٲ٨ كػ٧كػػػػ٧ةاح كزٺزػػػػٲ٨ أ٣ػػػػٙ در٬ػػػػ٥ ٦٘ؿثػػػػٰ
ا٣ػػؾم ٠٪ػػخ أوػػجعخ ٤٦ٲػػٮ٩ٲؿا ثػػٲ٨ ٔنػػٲح كًػػعة٬ة، كأ٩ػػٟ وػػؿت إ٩كػػة٩ة ٗٲػػؿ 

.. أف دؽرؾ ثأ٩ٟ ٝؽ دؼ٤ىخ ٤٣ذٮ ٨٦ أَ٪ةف ٨٦ ا٣٭٧ٮـ، كأ٩ٟ ٝؽ كٚؿت !٤ٔٲ٫
.. أف دكذنػػػٕؿ دعكػػػ٪ة ٔة٣ٲػػػة ٚػػػٰ !٤ٔػػٯ ٩ٛكػػػٟ ا١٣سٲػػػؿ ٦ػػػ٨ ا٣ٕ٪ػػػةء ا٧٣كػػػذٞج٤ٰ

.. أف دػؽرؾ أف !٦ـاصٟ، كد٥٤ٕ أف ٢٠ ٦ة ١ٔػؿ وػٛٮق ٝػؽ أوػجط وػ٘ٲؿا ظٞٲػؿا
ٰ د٤ػٟ ا٤٣عْػح ٱ٤ػؾ .. ٚػ!٢٠ ثٕٲؽ ٝؽ ثةت ٝؿٱجة، كأف ٢٠ وػٕت ٝػؽ وػةر ذ٣ػٲٺ

 ..! ٣ٟ اٹقذ٤ٞةء، كد٤ؾ ٣ٟ ا٣ٮقةدة ٧٠ة ٥٣ د٤ؾ ٍٝ
٨١٣، ك٤ٔی ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ د٤ٟ اٹثذكة٦ةت ا٣ذٰ ٥٣ دٛةرؽ كصٮ٬٪ة ٱٮ٦٭ة، إٹ أف ٦ة 
أػجؿ٩ة ث٫ ا٧٣ذ٪جػٰ ٔػ٨ ٩ٮاٱػة ا٣نػؿٱٙ ك٤ٝٞػٰ ظػٮؿ ٦نػؿكٔٲح ٠كػج٪ة ٤٣ػؽ٩ة٩ٲؿز 

ةك٣٪ػة ٣ٸُٚػةر ٔػ٨ ظةؿ دكف أف أقٕؽ ثسؿكدٰ ا٣ضؽٱؽة، كص٤ٕ٪ٰ أ١ٚؿ َٲ٤ح د٪
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ظ٢ ٱ٪ٛي ٔ٪ٰ م١ٮ٠ٰ كٱٕٲؽ إ٣ٯ ق١ٲ٪ذٰ.. أذ٠ؿ أ٩٪ٰ مؿدت َػٮٱٺ، ٝجػ٢ 
 :أف ٱ٪ٞؿ ٔـكز ٤ٔٯ ٠ذٰٛ كٱكأ٣٪ٰ

 ٧٣ةذا ٹ دأ٢٠؟! ٚٲ٥ د١ٛؿ؟ -
 :كٝج٢ أف ٱذك٪ٯ ٣ٰ ا٣ؿد ٤ٔٲ٫، ٠ةف ا٧٣٭ؽم ٝؽ أصةث٫ ٝةاٺ

.. ٬ة٬ة٬ػػة أ٩ػػة أٱٌػػة ٹ ! إف ا٧٣كػػ١ٲ٨ ظػػةاؿز ٹ ٱىػػؽؽ أ٩ػػ٫ أوػػجط ٗ٪ٲػػة -
 !ؽؽ! رثةق ٦ة أقٕؽ٩ٰأو

 :ٚعؽص٫ ٔـكز ث٪ْؿة ٦ذعةذٝح، كأمةح ٔ٪٫ ٦ؿدنٛة ٠ٮب ٝ٭ٮد٫ ك٬ٮ ٱٞٮؿ
كدؾ٠ؿ دك٦ة أ٩ػ٫  !ٹ دجة٣ٖ ٰٚ ظت ا٧٣ةؿ ٱة ٦٭ؽم كٹ د٥ْٕ ٨٦ مأ٫٩ -

٨٦ كقػغ ا٣ػؽ٩ٲة كٝػؾارد٭ة، ػػؾ٬ة ٩ىػٲعح ٦٪ػٰ ١٣ػٲٺ دكػٮء ظة٣ذػٟ 
 !..ثٕؽ ًٲة٫ٔ

إ٣ػػٯ ا٧٣ذ٪جػػٰ ا٣ػػؾم  ٚذٮٝػػٙ ا٧٣٭ػػؽم ٔػػ٨ ا٧٣ٌػػٖ رإٚػػة ظةصجٲػػ٫، كا٣ذٛػػخ
 :ا٩ن٢٘ ثإٔؽاد ٝ٭ٮد٫ ٤ٔٯ ا٣ٛؿف ز٥ ا٩ٛضؿ ًةظ١ة كٝةؿ ٫٣

 ! ٱة ٦ذ٪جٰ ٦ةرأٱٟ ٰٚ أظ٧ٜ ٱؿل أف ا٧٣ةؿ ٝؾارة ا٣ؽ٩ٲة؟ -

اثذكػػ٥ ا٧٣ذ٪جػػٰ كز٪ػػٯ رأقػػ٫ ٱ٧٪ػػح ٱكػػؿة ٧٦ذ٪ٕػػة ٔػػ٨ اٷصةثػػح.. كاقػػذأ٩ٙ 
 :ا٧٣٭ؽم كٝؽ اػذٛخ اٹثذكة٦ح ٨٦ مٛة٫٬

٧ٚػة ٱ١ػٮف ا٣ٛٞػؿ ٱػة ٔػـكز؟! ظػٲ٨  ٣ٮ ٠ةف ا٧٣ةؿ كقغ ا٣ؽ٩ٲة كٝؾارد٭ة، -
دضػػٮع ثُ٪ػػٟ، ٦ػػ٨ ٗٲػػؿ ا٧٣ػػةؿ ٱػػؤ٨٦ ٣ػػٟ ا٣ُٕػػةـ؟! ظػػٲ٨ دج٤ػػٯ زٲةثػػٟ، 
٨٦ ٗٲؿ ا٧٣ةؿ ٱكذؿ ٔٮردػٟ؟! ظػٲ٨ ٱ٧ػؿض ٝؿٱػت أك ٔـٱػـ، ٦ػ٨ ٗٲػؿ 
ا٧٣ػػػةؿ ٱػػػؤ٨٦ ٣ػػػ٫ دكاءق؟!.. أـ أ٩ػػػٟ دٕنػػػٜ ا٣ٛٞػػػؿ؟! دٕنػػػٜ أف د٧ٕػػػ٢ 
أصٲػػؿا ٣كػػةٔةت كقػػةٔةت دكف أف دعىػػ٢ ٤ٔػػٯ أد٩ػػٯ ظٞٮٝػػٟ!.. أف 

ج ثة٠ؿا كدٕٮد ٦ؿ٬ٞػة دكف أف ٱذكػ٪ٯ ٣ػٟ اٹقػذ٧ذةع ثعٲةدػٟ!.. دؼؿ
أف دٛ٪ٰ ق٪ٮات مجةثٟ ٰٚ ا١٣ؽ كا٣نٞةء، كدذٞةٔؽ ثؿادت ٬ـٱ٢ ثٕؽ 
ذ٣ٟ!.. أف دٞٙ ٰٚ َةثٮر َٮٱ٢ ٦٪ذْؿا ا٣ُجٲت، ز٥ دػذ٨ٕٛ كد٧ػٮت 
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أ٧٣ػػػػة دكف أف ٱأثػػػػ٫ ٣ػػػػٟ أك ٱضٲػػػػت!.. ٱٮ٦ػػػػة ٦ػػػػة قػػػػٮؼ دػػػػؽرؾ ثُػػػػٺف 
ٮ ا٣ػػػػؾم ٱ٪ْػػػػٙ ا٣ػػػػؽ٩ٲة ٦ػػػػ٨ ٩ىػػػػٲعذٟ، كقػػػػٮؼ دػػػػؽرؾ أف ا٧٣ػػػػةؿ ٬ػػػػ

 !..أكقةػ٭ة
٧٬٭ػػ٥ ٔػػـكز كأدار ٔٲٮ٩ػػ٫ ٚػػٰ أكٝةث٭ػػة ٧٦عىػػة ٦ػػة ٝٲػػ٢ ٣ػػ٫.. زػػ٥ اثذكػػ٥ ٠ؿ٬ػػة 

 :كٝةؿ
 .. !٣ٞؽ أٚع٧ذ٪ٰ ٬ؾق ا٧٣ؿة -

ظٲ٪ػػؾاؾ اٝذٕػػؽ ا٧٣ذ٪جػػٰ ٦ٕٞػػؽا ثضػػة٩جٰ، كا٩ؼػػؿط ٚػػٰ ا٣عػػؽٱر ك٬ػػٮ ٱعػػؿؾ 
 :ٝ٭ٮد٫ ث٤ُٙ

ٲػؿ ٹ ٱ٤٧ػٟ ا٧٣ةؿ كقغ ا٣ؽ٩ٲة" ٔجةرة ٹ ٱؿدد٬ة إٹ أظؽ. مؼىػٲ٨، ٚٞ" -
ا٧٣ةؿ كٹ قجٲ٢ ٫٣ ٣ض٫ٕ٧، كثؼٲ٢ ظٞٮد ٱ٫١٤٧ كٹ ٱؿٱػؽ ٣ٴػػؿٱ٨ أف 

 .. !ٱض٧ٕٮق
ز٥ أػؿج ا٤٧٣ٕٞح ٦ػ٨ ا١٣ػٮب ك٩ٞػؿ ث٭ػة ٚٮ٬ذػ٫ قػة٠جة ٦ػة ٤ٔػٜ ث٭ػة، ٝجػ٢ أف 

 :ٱٌٕ٭ة ٤ٔی ا٣ُةك٣ح كٱٞٮؿ
٦ة ٗ٪٧٪ةق ٨٦ ذ٬ػت ٣ػ٨ ٱج٤٘٪ػة ٦ػة ٩ؿك٦ػ٫ ٦ػ٨ أ٦ضػةدز ٚٛػٰ ز٦ة٩٪ػة ٬ػؾا  -

.. !ٕؽك أف د١ٮف ٦ىػؿكٚة ٱٮ٦ٲػة ٣سػؿم كاظػؽػ٧كح ٦ٺٱٲ٨ در٥٬ ٹ د
 ..  !ٱ٤ـ٦٪ة ا٧٣ـٱؽ ٨٦ ا٧٣ةؿ، ٱ٤ـ٦٪ة ا١٣سٲؿ ا١٣سٲؿ ٦٪٫

 :٬ـ ا٧٣٭ؽم رأق٫ إٝؿارا ثىؽؽ ا٧٣ذ٪جٰ، كٝةؿ ٔـكز ٦كذٛكؿا
 !ك٠ٲٙ ٣٪ة أف ٩ٕسؿ ٤ٔٯ ٠٪ٮز أػؿل؟  -

 :ٚذجةٔؽت ػؽكد ا٧٣ذ٪جٰ ثةثذكة٦ح ٦ة٠ؿة كأصةب
ؿ ٚعػػٮٹ ٹقػػذؼؿاص٭ة ٱػػة ٔػػـكزز ٬٪ة٣ػػٟ ا١٣سٲػػؿ ٦ػػ٨ ا١٣٪ػػٮز ا٣ذػػٰ د٪ذْػػ -

 .. !ك٬ؾا ٦ة ٱؽٕٚ٪ٰ إ٣ٯ ا٣ذ١ٛٲؿ ٰٚ ا٣ٞٲةـ ث٤٧ٕٲح زة٩ٲح
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ر٦ٞخ ا٧٣ذ٪جٰ ثٌٛٮؿ مؽٱؽ دكف أف أػؿج ٨ٔ و٧ذٰ، كد٥٤١ ا٧٣٭ػؽم ث٤٭ٛػح 
 :٦نذةؽ

٤٧ٔٲح زة٩ٲح؟! رثةق ٣ٞؽ اٝنٕؿ ثػؽ٩ٰ ٦ػ٨ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح!.. آق ٣ػٮ د٧٤ٕػٮف  -
 !٥٠ أٔنٜ ا٤٧ٕ٣ٲةت ا٧٣ؿثعح

 :كاقذؽرؾ ٝةاٺٌٚعٟ ا٧٣ذ٪جٰ 
قػػذ١ٮف ٤٧ٔٲػػح ٠جٲػػؿة، ٠جٲػػؿة ٣ؽرصػػح أ٩٭ػػة ٝػػؽ د١ػػٮف اٵػٲػػؿة.. ١٣ػػ٨  -

كٝجػػػ٢ ا٣ؼػػػٮض ٚػػػٰ دٛةوػػػٲ٤٭ة، ٤ٔػػػٯ ٠ػػػ٢ كاظػػػؽ ٦٪ػػػة أف ٱ١نػػػٙ ٔػػػ٨ 
٧ُ٦ع٫ ك٦ؿادق ٰٚ ٬ؾق ا٣عٲةةز ٚإف اػذ٤ٛخ ٦ُة٦ع٪ة اٚذؿٝ٪ة، كإف 

 ..دٞةَٕخ َؿٝ٭ة أثٞٲ٪ة ٤ٔٯ ادعةد٩ة ك٧ٝ٪ة ثة٤٧ٕ٣ٲح
ٲػػ٢ ٠ػػٺـ ا٧٣ذ٪جػػٰ كا٣ػػذ١٭٨ ثُجٲٕػػح ٤٧ٔٲذػػ٫، كٚٲ٧ػػة ا٩نػػ٢٘ ذ٬٪ػػٰ ٚػػٰ دع٤

د٪ع٪ط ا٧٣٭ؽم ٦كذؿٔٲة ا٩ذجة٬٪ػة كمػجٟ ثػٲ٨ أوػةث٫ٕ كٝػؽ قػؿق ا٣عػؽٱر ٔػ٨ 
 :٧َٮظ٫

إ١٩ػ٥ دنػػ٭ؽكف ٦ػة ٱٞػػٓ ٚػٰ ٔة٧٣٪ػػة ٦ػ٨ د٦ػػةر كػػؿاب، كد٧٤ٕػػٮف أف ٦ػػة  -
ٱعػػٮؿ دكف دعٞٲػػٜ اٵ٦ػػ٨ كا٣كػػٺـ ٬ػػ٥ ص٧ةٔػػح ٦ػػ٨ اٵمػػؿار ا٣ػػؾٱ٨ 

ٱؼُُٮف كٱٛؿٝٮف كٱٞذ٤ٮف قؼؿكا أ٩ٛك٭٥ ٣ؼؽ٦ح ا٣نٲُةف، إ٩٭٥ 
كٱ٪٭جٮف دكف رظ٧ح أك ًػ٧ٲؿ.. كٚػٰ ٗٲػةب ٦ػ٨ ٱٞػٙ ٣٭ػ٥ ثة٧٣ؿوػةدز 

.. إ٩٪ٰ أ٥٤ٔ !قأقؼؿ ظٲةدٰ ٤٣ٌٞةء ٤ٔٲ٭٥ كاقذبىة٣٭٥ ٨٦ ا٣ٮصٮد
.. !كإٱ٧ة٩ػػة ٱٞػػٮد٩ٰ !أف ٦ػػؿادم وػػٕت ا٧٣٪ػػةؿ، ١٣ػػ٨ ٣ػػٰ ٔـٱ٧ػػح دعس٪ػػٰ

 أ٦٪ٲذػػٰ أف أ٩ػػذ٥ٞ ٦ػػ٨ ٬ػػؤٹء مػػؿ ا٩ذٞػػةـ، كٱكػػٮد ا٣ٕػػؽؿ كا٣كػػٺـ ٦ػػ٨
 ..!صؽٱؽ

وػػػٜٛ ٔػػػـكز ٠ٕةددػػػ٫ كأَؿٝػػػخ رأقػػػٰ قػػػةػؿا، زػػػ٥ مػػػؿٔخ ٚػػػٰ ٠ذ٧ػػػةف 
ًع١ةت ٥٣ أقذُٓ ا٣ذؼ٤ه ٦٪٭ة إٹ ثٕؽ أف ا٩ذ٭ٯ اٵث٫٤ ٦ػ٨ دىػٛٲ٫ٞ ا٣ٲذػٲ٥ 

 :كأػؾ ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٬ؽ٫ٚ ٨٦ ٬ؾق ا٣عٲةة
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أ٦ػػة أ٩ػػة ٚػػأظ٥٤ ثػػأف أ٠ػػٮف ٠ةدجػػة ٦نػػ٭ٮرا، أف أ٠ذػػت ركاٱػػةت ٤ٚكػػٛٲح  -
ؿ ٦ػ٨ اٵ١ٚػػةر، كا١٣سٲػػؿ ٦ػػ٨ اٷثػػؽاع .. إف ٣ػػؽم ا١٣سٲػػ!كٝىىػة ٣ٶَٛػػةؿ

ا٣ؾم ٨٦ مػأ٫٩ أف ٱذػؿؾ ثىػ٧ذٰ ٤ٔػٯ ا٣كػةظح اٵدثٲػح كٱؼ٤ػؽ اقػ٧ٰ 
 .. !ثٲ٨ ٠جةر اٵدثةء

كثٕػػػػؽ أف ثةر٠٪ػػػػة ص٧ٲٕػػػػة ٧َػػػػٮح ٔػػػػـكز، ا٣ذٛػػػػخ ا٣ؿٚػػػػةؽ ٩عػػػػٮم، كص٤ٕػػػػٮا 
ٱعؽٝٮف إ٣ٰ ٦٪ذْؿٱ٨ إٚىةظٰ ٧ٔة أدٮؽ إ٣ٯ دعٞٲ٫ٞ ٨٦ ٦نةرٱٓ كأظٺـ.. 

 :٥ ظٲ٨ د٧٤١خ ٝةاٺثٲؽ أ٩٪ٰ ػة٣ٛخ دٮٕٝةد٭
 !ٹ ٬ؽؼ ٣ٰ ٨٦ ٬ؾق ا٣عٲةة ٱة رٚةؽ  -

ٚةقػذ٘ؿب ٔػػـكز ك٦ة٣ػػخ ٩ْػػؿات ا٧٣٭ػػؽم إ٣ػٯ اٷمػػٛةؽ، زػػ٥ دػػأٚٙ ا٧٣ذ٪جػػٰ 
 :كًؿب ٠ٛٲ٫ ثجٌٕ٭٧ة

ٹ ٱٕٞػػػ٢ أف د١ػػػٮف ثػػػٺ ٬ػػػؽؼ! ٹ ٱٕٞػػػ٢ أف دٕػػػٲل ظٲةدػػػٟ ٠ةٵ٩ٕػػػةـ!  -
٤ٔٲػػٟ أف دعػػؽد ٬ػػؽٚة كدضة٬ػػؽ ٣ذعٞٲٞػػ٫ز كإٹ ٚػػٺ ٣ػػؾة ٣عٲةدػػٟ كٹ 

 ! ..٦ٕ٪ٯ ٣٭ة

أًع١ذ٪ٰ ٔجةراد٫ ا٣ذٰ ٣ُة٧٣ة كٝٛخ ٤ٔٯ ٦سػٲٺت ٣٭ػة ٚػٰ ٠ذػت ا٣ذ٪٧ٲػح 
ا٣جنػػػؿٱح، كقػػػ١ذخ ٣٭٪ٲ٭ػػػح كأ٩ػػػة أقػػػذؿصٓ ثٌٕػػػة ٦ػػػ٨ ٧َٮظػػػةدٰ ا٣ذػػػٰ ػجػػػخ 

 :كا٩ؽزؿت.. ٝج٢ أف أٝؿر إػجةر٥٬ ث٭ة، كأمؿع ٰٚ ا١٣ٺـ ٝةاٺ
أز٪ػػػةء دراقػػػذٰ ثة٧٣ؿظ٤ػػػح اٷٔؽادٱػػػح، كأقػػػٮة ثـ٦ٺاػػػٰ ا٣ػػػؾٱ٨ ثػػػؽؤكا  -

كػػذٞج٤٭٥، رٗجػػخ ٚػػٰ أف أوػػجط َجٲجػػة صؿاظػػة.. ٣ٞػػؽ ٠ػػةف ثػػةٹ٠ذؿاث ٧٣
٦سٲػػؿا ثة٣٪كػػجح ٣ػػٰ أف أ٦ػػؽد إ٩كػػة٩ة ٤ٔػػٯ َةك٣ػػح ا٤٧ٕ٣ٲػػةت، زػػ٥ أٚػػذط 
صكػػؽق َػػٮٹ كٔؿًػػة كأوػػ٤ط ٦ػػة ثػػ٫ ٦ػػ٨ أُٔػػةب، كظة٧٣ػػة أ٩ذ٭ػػٰ ٦ػػ٨ 
دُٞٲت صؿاظ٫ز أٗك٢ ٱؽم ٦كؿكرا ثػأصؿ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ػؾم ا٩ٌػةؼ إ٣ػٯ 

أٝػػؿب إ٣ػػٯ ٧٦ةرقػػح  ظكػػةثٰ ا٣ج٪١ػػٰ.. أٔذػػؿؼ أف رٗجذػػٰ د٤ػػٟ ٠ة٩ػػخ
٦ٲ١ة٩ٲ١ػػػة اٵصكػػػةد ٦٪ػػػ٫ إ٣ػػػٯ ٦ـاك٣ػػػح ا٣ُػػػت، كأٔذػػػؿؼ أف ا٩ؼٛػػػةض 
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ٔٺ٦ػػةدٰ كٝذػػؾاؾ ص٤ٕ٪ػػٰ أثػػؽك ٝـ٦ػػة أ٦ػػةـ أ٦٪ٲذػػٰ ا١٣جٲػػؿة، كص٤ٕ٪ػػٰ 
 ..  !أًؿب وٛعة ٨ٔ ذ٣ٟ ا٧ُ٣ٮح

 :٣ٲٞةَٕ٪ٰ ا٧٣ذ٪جٰ ٦ٕةدجة
 !ًؿثخ وٛعة ٨ٔ ٧َٮظٟ؟! ٧٣ةذا ٥٣ دضذ٭ؽ كدسةثؿ؟ ٥ِ٣ى ك -

 :أصجذ٫ ٦جؿرا
ُٓ.. ٣ٞػػؽ ٠٪ػػخ أ٦ػػةـ أٝؿا٩ػػٰ ا٧٣ذٛػػٮٝٲ٨ أمػػج٫ ثكػػ٤عٛةة ثػػٲ٨ ٣ػػ٥ أقػػذ  -

٣ٞػػؽ زػػجٍ ذ٣ػػٟ ٦ػػ٨ ٔـٱ٧ذػػٰ كأر٧ٗ٪ػػٰ  !ص٧ةٔػػح ٦ػػ٨ اٵرا٩ػػت كا٣ٛ٭ػػٮد
 ..٤ٔٯ دؿؾ ا٧ٌ٧٣ةر

 :٨١٣ ا٧٣ذ٪جٰ ٠ةف أثٕؽ ا٣٪ةس ٨ٔ ٝجٮؿ دجؿٱؿم، كأ٩نؽ ثٲذٲ٨ ٨٦ أم٭ؿ أثٲةد٫
 ٤ٔٯ ٝؽر أ٢٬ ا٣ٕــ دأدٰ ا٣ٕـاا٥ -

 كدأدٰ ٤ٔٯ ٝؽر ا١٣ؿاـ ا١٧٣ةرـ
 كد٥ْٕ ٰٚ ٔٲ٨ ا٣ى٘ٲؿ و٘ةر٬ة
 ..كدى٘ؿ ٰٚ ٔٲ٨ ا٣ْٕٲ٥ ا٣ْٕةا٥

 :ٚؽإٚخ ٨ٔ ٩ٛكٰ ثنة٬ؽ ٨٦ مٕؿق
 ٦ة ٢٠ ٦ة ٱذ٧٪ٯ ا٧٣ؿء ٱؽر٫٠   -

 .. !دضؿم ا٣ؿٱةح ث٧ة ٹ دنذ٭ٰ ا٣ك٨ٛ

 :٣ٲك١خ ٦ٛع٧ة.. كٱجذك٥ ٝةاٺ
.. ١٣ػػ٨ ٦ػػة ا٣ػػؾم !٣ٞػػؽ أدٲذ٪ػػٰ ثٕػػؾر ٹ ٦٭ػػؿب ٣ػػٰ ٦ػػ٨ ٝجٮ٣ػػ٫ ٱػػة أظ٧ػػؽ  -

 !أ٦٪ٲذٟ؟ ظى٢ ثٕؽ دؼ٤ٲٟ ٨ٔ
ثٕؽ٦ة أٱٞ٪خ ٨٦ اقػذعة٣ح ك٣ػٮصٰ إ٣ػٯ ٤٠ٲػح ا٣ُػتز ٝػؿرت أف أردػةد   -

٤٠ٲػػػػح ا٣ٞػػػػة٩ٮف كأوػػػػجط ػجٲػػػػؿا ثػػػػة٣عٞٮؽ ا٧٣ؽ٩ٲػػػػح.. ٣ٞػػػػؽ ّ٪٪ػػػػخ أف 
٦ٕؿٚذػػٰ ث٧ػػة ٣ػػٰ كث٧ػػة ٤ٔػػٰ قػػذؿثأ ثػػٰ ٔػػ٨ ا٣ٮٝػػٮع ٚػػٰ ا٧٣ؼة٣ٛػػةت، 
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كقػػػذع٧ٲ٪ٰ ٦ػػػ٨ ػػػػؽاع ا٣٪ىػػػةثٲ٨ كا٧٣عذػػػة٣ٲ٨.. ١٣ػػػ٨، كثػػػؽٹ ٦ػػػ٨ أف 
قججة ٣كػٕةددٰ، وػةرت قػججة ٚػٰ مػٞةاٰز إذ د١ٮف ٦ٕؿٚذٰ ثة٣عٞٮؽ 

أ٩٪ٰ كثٕؽ أكؿ م٭ؿ ٨٦ ا٩ؼؿاَٰ ٰٚ ا٤١٣ٲح، ا٠ذنٛخ أ٩٪ػٰ ٦عػؿكـ 
٨٦ ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ ا٣عٞػٮؽ ا٣ذػٰ ٱكػذ٧ذٓ ث٭ػة ٗٲػؿم ٚػٰ ثٞػةع أػػؿل ٦ػ٨ 
ا٣ٕة٥٣.. ٩ذٲضح ٣ؾ٣ٟز دؿ٠خ ٦ضةؿ ا٣عٞٮؽ، كٝؿرت أف أدؼىه ٰٚ 

٭ػة أف إ٧٣ػة٦ٰ ٥٤ٔ ا٣٪ٛف ٤ٔ٪ٰ أوجط َجٲجػة ٩ٛكػٲة.. ٣ٞػؽ أدر٠ػخ ظٲ٪
ثة٣عٞٮؽ ٨٣ ٱكػذؿد ٤٣٪ػةس ظٞػٮٝ٭٥ ك٣ػ٨ ٱعػؽ ٦ػ٨ دٕةقػذ٭٥، ثٲػؽ أف 
إ٧٣ة٦ٰ ث٥٤ٕ ا٣٪ٛف قٲ١٧٪٪ٰ ٨٦ دٞؽٱ٥ إرمةدات ٨٦ مأ٩٭ة أف د٧٪ػٓ 
دُٮر دٕةقذ٭٥ إ٣ٯ أ٦ؿاض كد٧٪ع٭٥ ٦٪ةٔح ٩ٛكٲح ًؽ ٦ة ٱٕٲنػٮ٫٩ 
٨٦ ظؿ٦ةف.. ٨١٣، ك٣كٮء ا٣عػِ، دجػؽدت رٗجذػٰ ٬ػؾق ظة٧٣ػة ٹظْػخ 

 ٱذػػػػؿددكف ٤ٔػػػػٯ ا٣ٕٲػػػػةدات ا٣٪ٛكػػػػٲحز كأ٩٭ػػػػ٥ ٱ١ذٛػػػػٮف أف ا٧٣٘ةرثػػػػح ٹ
ثةٷقؿار ٣جٌٕ٭٥ ا٣جٕي.. ٣ٲ٪ذ٭ٰ ثٰ ا٧٣ُةؼ ز٦ٲٺ ٧٤٣٭ؽم ٰٚ ٤٠ٲح 
اٹٝذىػػةد، كأ١٩ػػت ٤ٔػػٯ دراقػػح ٦ضة٣٭ػػة ٦ذ٧ٕٞػػة ٚػػٰ ٦ؼذ٤ػػٙ ٚؿكٔػػ٫ 
ك٩ْؿٱةد٫ز قٲ٧ة كأ٩٪ٰ دٮو٤خ ٰٚ د٤ٟ اٵز٪ةء إ٣ٯ أف اٹٝذىػةد ٬ػٮ 

أقػػػػ٧ة٣ٲح دٌػػػػٓ ا٣كٲةقػػػػح ٚػػػػٰ ا٣ػػػػؾم ٱع١ػػػػ٥ ا٣ٕػػػػة٥٣، كأف اٵ٧ْ٩ػػػػح ا٣ؿ
ػؽ٦ذػ٫ ٣ذعٞٲػٜ أ٬ػؽاٚ٭ة اٹقػذؿادٲضٲحز ١ٚػةف ٦ػ٨ ا٣جػؽٱ٭ٰ أف أ٤ٔػػ٥ 
ثػػأف ظىػػٮؿ ا٣٪ػػةس ٤ٔػػٯ ظٞػػٮٝ٭٥ ر٬ػػٲ٨ ثػػة٦ذٺؾ دك٣ػػذ٭٥ ٹٝذىػػةد 
ٝػػػٮم، إٹ أ٩٪ػػػٰ ٠٪ػػػخ قػػػةذصة ظػػػٲ٨ أذٞػػػؽت أف دراقػػػذٰ ٣ٸٝذىػػػةد 
قػػذض٤ٕ٪ٰ ٝػػةدرا ٤ٔػػٯ دٞػػؽٱ٥ ظ٤ػػٮؿ ٵز٦ةد٪ػػة اٹٝذىػػةدٱح كا٣٪٭ػػٮض 

ا٣ؿ٠ػٮد إ٣ػٯ اٹزد٬ػةرز ٣ٞػؽ أ٤ٛٗػخ كٝذ٭ػة أ٦ػؿ ا٤٣ٮثٲػةت ا٣ذػٰ  ثة٣ج٤ؽ ٨٦
دكػٲُؿ ٤ٔػػٯ اٹٝذىػةد كدعذ١ػػؿ أ٩نػػُذ٫، كا٣ذػٰ دجػػؽؿ ص٧ٲػٓ ٦ػػة ٚػػٰ 
إ١٦ة٩٭ة ٤٣ٌٞةء ٤ٔٯ ا٧٣٪ةٚكػٲ٨ كاٷثٞػةء ٤ٔػٯ ٬ٲ٧٪ذ٭ػة اٹٝذىػةدٱح.. 
كظة٧٣ػة أدر٠ػخ ذ٣ػٟز ٚٞػؽت ا٣ع٧ػةس كا٣ؿٗجػح، كوػةرت دراقػذٰ ثػٺ 
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خ أمػػج٫ ثٺٔػػت ٱ٤٧ػػٟ ٤٦ٕجػػة كٱ٤٧ػػٟ ٧َػػٮح كٹ ٬ػػؽؼز ذ٣ػػٟ أ٩٪ػػٰ ٠٪ػػ
 ..!ص٧٭ٮرا، ١٣٪٫ ٹ ٱ٤٧ٟ ٠ؿة ٣ٲكض٢ ث٭ة اٵ٬ؽاؼ

اثذكػػ٥ ا٧٣٭ػػؽم كٝػػؽ ظػػ٢ اٹظذػػؿاـ ٦عػػ٢ إمػػٛة٫ٝ كازدرااػػ٫، كاد١ػػأ ٤ٔػػٯ 
 :٠ؿقٲ٫ ك٬ٮ ٱٛؿؾ ذٝ٪٫ ٝةاٺ

كا٣ض٧ٲػ٢ ٚػٰ اٵ٦ػؿ   .. !٣ُة٧٣ة ٧٤ٔخ أ٩ٟ ٣كخ إ٩كة٩ة ٚةرٗة ٱة أظ٧ؽ -
 !ا٣ؿ٠ٮد ا٣ذٰ دٕٲن٭ةأف ٬٪ةؾ ٔٺٝح ثٲ٨ ٧َٮظٰ كظة٣ح 

 !٥٣ أٚ٭٥ -
إف ا٤٣ٮثٲػػػػةت ا٣ذػػػػٰ دكػػػػٲُؿ ٤ٔػػػػی اٹٝذىػػػػةد ا٣ٕػػػػة٧٣ٰ ٬ػػػػٰ ٩ٛكػػػػ٭ة   -

ا٧٣٪٧ْػةت ا٣نػػٲُة٩ٲح ا٣ذػػٰ أظ٤ػػ٥ ثة٣ٌٞػػةء ٤ٔٲ٭ػػة، كإف ظػػؽث كزا٣ػػخ 
٦ػػ٨ ا٣ٮصػػٮدز ٚكػػٮؼ دذػػةح ٣جٞٲػػح ا٣ٕػػة٥٣ ٚؿوػػح ٷوػػٺح أكًػػةٔ٭٥ 
اٹٝذىػػةدٱح.. ٔ٪ؽاػػؾ قػػذعٲی آ٦ة٣ػػٟ، كقػػذ١ٮف ا١٣ػػؿة ٚػػٰ ٤٦ٕجػػٟ، 

 .. !ض٢ ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ اٵ٬ؽاؼكٝؽ دك

 :ٔ٪ؽ ذ٣ٟ ٝةـ ا٧٣ذ٪جٰ ٨٦ ١٦ة٫٩، كأذ٧ؽ ث٤١ذة ٱؽٱ٫ ٤ٔٯ ا٣ُةك٣ح ٦ذ٧٤١ة
ٱػػة قػػةدة، ثٕػػؽ ا٣ػػؾم قػػ٧ٕذ٫ ٦ػػ٪٥١ز دجػػٲ٨ ٣ػػٰ أف أظٺ١٦ػػ٥ ثٕٲػػؽة ٔػػ٨  -

اٵ٩ة٩ٲػػح كا٣ذٛة٬ػػح، ٧٠ػػة دجػػٲ٨ ٣ػػٰ أف أظٺ٦٪ػػة دذنػػةثٟ كدذػػؿاثٍ ٚٲ٧ػػة 
عٜٞ ٧َٮح ا٧٣٭ؽم! ٧٠ة ثٲ٪٭ةز إذ أ٫٩ ٨٣ دذعٜٞ أظٺـ أظ٧ؽ إٹ إذا د

 .. !أف ٧َٮح ا٧٣٭ؽم ٹ ٱذعٜٞ إٹ إذا دعٜٞ ٦ؿادم ٨٦ ٬ؾق ا٣عٲةة

 :٣٪كأ٫٣ ثىٮت كاظؽ كث٪جؿة د٪٥ ٨ٔ ا٣ٌٛٮؿ ا٣نؽٱؽ
 .. !ك٦ة ٦ؿادؾ ٨٦ ٬ؾق ا٣عٲةة؟ -

 :ٚةثذك٥ را٦ٞة ا٣كٞٙ، ز٥ أصةب ك٬ٮ ٱٮزع ٩ْؿاد٫ ٤ٔٲ٪ة
 .. !أف أظ٥١ ا٣ٕؿاؽ -
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، ك٠ػؽت أ٩ٕذػ٫ ثػةٵظ٧ٜ ا٣ػؾم ٱ٘ػة٣ٰ ٔةكدد٪ٰ ا٣ؿٗجح ٚػٰ ا٣ٌػعٟ ٦ضػؽدا
ٰٚ أظٺ٫٦، إٹ أف ص٭٤ٰ ث٧ة ٱؿثٍ ٦ؿادق ث٧ُٮح ا٧٣٭ؽم دٕٚ٪ٰ إ٣ٯ ٦ضةراد٫ 

 :كاقذٛكةرق
 !ك٦ة ٔٺٝح ظ٧١ٟ ٤٣ٕؿاؽ ثة٣ٌٞةء ٤ٔٯ ا٧٣٪٧ْةت ا٣نٲُة٩ٲح؟ -

 :ٚأصةث٪ٰ ٦ٮًعة
ا٣ٕىػةثةت،  إف ا٣ٌٞةء ٤ٔػٯ د٤ػٟ ا٧٣٪٧ْػةت ٹ ٱػذ٥ ثػة٣ذ٧٪ٰ أك ثعػؿب -

ٯ ٝػٮة اقػذؼجةردٲح كٔكػ١ؿٱح ٝٮٱػح، إ٩ػ٫ ٱعذػةج إ٣ػٯ كإ٧٩ة ٱعذةج إ٣
 !..دك٣ح ثأ٤٧٠٭ة

 :ق١ذخ ٦نٛٞة ٤ٔٯ ظة٫٣، ٚٲ٧ة دٮ٣ٯ ا٧٣٭ؽم ا٣ذٕٞٲت ٤ٔٯ ٠ٺ٫٦
إ٩٪ػػػٰ أٚ٭٧ػػػٟ ٱػػػة ٦ذ٪جػػػٰ كأظذػػػؿـ ٧َٮظػػػٟ.. ١٣ػػػ٨ ٧٣ػػػةذا ا٣ٕػػػؿاؽ؟! أٹ  -

دؽرؾ أف دٕؽد َٮاا٫ٛ كد١ة٣ت اٵ٥٦ ٤ٔٯ زؿكاد٫ ٱض٢ٕ ٨٦ دٮظٲؽق 
أف اٵكًػػػػةع ث٭ػػػػؾا ا٣ج٤ػػػػؽ ٝػػػػؽ ٔػػػػةدت إ٣ػػػػٯ أ٦ػػػػؿا ٔكػػػػٲؿا؟! ك٣٪ٛذػػػػؿض 

اقػػذٞؿار٬ة، ٠ٲػػٙ قػػذٞ٪ٓ مػػٕج٫ ث٧ٞػػؽردٟ ٤ٔػػٯ ظ١ػػ٥ ثٺد٬ػػ٥؟! ٠ٲػػٙ 
ٱٞج٤ٮ٩ػػٟ ظة٧٠ػػة ٤ٔػػٲ٭٥ ك٬ػػ٥ ٹ ٱٕؿٚٮ٩ػػٟ كٹ ٱٞٲ٧ػػٮف ٣ػػٟ كز٩ػػة؟!.. أـ 
أ٩ٟ قػذؼجؿ٥٬ ث٭ٮٱذػٟ؟! ٬ة٬ة٬ة٬ػة، ٹ أ٩ىػعٟ ثػؾ٣ٟز ٣ػ٨ ٱىػؽٝٮؾ 

 ..!ٱة وةح
 :ةداح ٧ٔٲٞحٚذجك٥ ا٣نةٔؿ ا٧ُ٣ٮح ًةظ١ة، كأصةب ث٪جؿة ٬

٤ٕ٣ٟ ٩كٲخ أ٩٪ٰ ٔؿاٰٝ ا٧٣ٲٺد كا٣٪نأة ٱة ٦٭ؽم، إ٫٩ كَ٪ٰ كثٺدم  -
ا٣ذػػػٰ ٣ُة٧٣ػػػة أظججذ٭ػػػة كٔنػػػٞذ٭ة، إ٩٪ػػػٰ أٝػػػؽـ أث٪ةا٭ػػػة كأظػػػٜ مػػػؼه 
ثع٧١٭ة.. ٣ٞػؽ راكد٩ػٰ ٬ػؾا ا٣ع٤ػ٥ ٦٪ػؾ ٝػؿكف ػ٤ػخ، ٦٪ػؾ ٠٪ػخ مػةٔؿا 
ٱذ٪٢ٞ ثٲ٨ أ٦ؿاا٭ة كأٔٲة٩٭ة، ١٣٪٪ٰ ٚن٤خ.. أد٧٤ٕػٮف ٧٣ػةذا ٚنػ٤خ؟!.. 

ٰ ٣ػػػ٥ أزػػػٜ ث٪ٛكػػػٰ ٠ٛةٱػػػح، كٵ٩٪ػػػٰ ادؼػػػؾت ا٣ذػػػٮدد إ٣ػػػٯ ا٤٧٣ػػػٮؾ ٵ٩٪ػػػ
ك٦ػػؽظ٭٥ ٦ُٲػػح ٣ػػؾ٣ٟ.. أ٦ػػة كٝػػؽ ٦٪ع٪ػػٰ ا٣ٞػػؽر ٚؿوػػح أػػػؿل، ٤ٚػػ٨ 



 

242 

 
 

أًػػٲٕ٭ة ٚػػٰ ا٣ذػػٮدد إ٣ػػٯ ا٣عػػة٧٠ٲ٨، أك ٚػػٰ ا٣٪ٞػػةش ٦ػػٓ ا٣عةقػػؽٱ٨. 
قػػٮؼ أقػػذ٢٘ ػجػػؿة قػػ٪ٲ٪ٰ كد٬ػػةاٰ، كقأٌٝػػٰ ٤ٔػػٯ ٠ػػ٢ ٦ػػ٨ ٱٞػػٙ 

مػضةع ذ٠ػٰ وػٕت ثٲ٪ٰ كثٲ٨ ٦ؿادم.. أٔذؿؼ ثأف ا٣ٕؿاٝٲٲ٨ مػٕت 
اٹ٩ٞٲةد، ٨١٣ ا٤ٞ٣ٲ٢ ٨٦ ا٣جٲةف ا٣ؾم أد٧ذٓ ث٫، كا١٣سٲؿ ٨٦ ا٧٣ةؿ ا٣ػؾم 
قػػ٪ض٫ٕ٧، ٦ػػٓ دراٱذػػٰ ثأقػػؿار ا٣ػػ٪ٛف ا٣جنػػؿٱح، ٠ٛٲػػ٢ ثػػأف ٱذػػٮص٪ٰ 

 ..ظة٧٠ة ٤٣ٕؿاؽ ك٣ٮ ثٕؽ ظٲ٨
 :أوؽر ٔـكز ٧٬٭٧ح َٮٱ٤ح، كاردنٙ رمٛح ٨٦ ا٣نةم.. ز٥ ٝةؿ

قػػػػػذجٞٮف ٤ٔػػػػػٯ  كثٕػػػػؽ أف دؿاثُػػػػػخ أظٺ١٦ػػػػػ٥ز ثػػػػػةت كاًػػػػػعة أ١٩ػػػػػ٥ -
ادعةد٥٠، ٦ة ٱٕ٪ٰ أف ا٧٣٭ؽم كأظ٧ؽ ٤٦ـ٦ةف ث٧ؿاٚٞذٟ إ٣ٯ ا٣ٕؿاؽ ٱة 

 ٦ذ٪جٰ، أ٣ٲف ٠ؾ٣ٟ؟
 :ٚٞةؿ ا٧٣ذ٪جٰ ٦ؤ٠ؽا

 .. د٧ة٦ة ٱة ٔـكز -
 :ز٥ اقذؽرؾ ٦كذٛ٭٧ة

 !٨١٣، ٧٣ةذا اقذس٪ٲخ ٩ٛكٟ؟! أ٣كخ ٚؿدا ٦٪ة؟ -
 :ٚأصةب ٔـكز

٣نػػٰء ث٤ػػٯ.. ١٣ػػ٨ ظ٧٤ػػٰ ثػػأف أوػػجط ٠ةدجػػة ٹ ٱذٞػػةَٓ ٦ػػٓ أظٺ١٦ػػ٥ز ا -
 ..ا٣ؾم ٹ ٱ٤ـ٦٪ٰ ثة٣جٞةء ٰٚ ٬ؾق ا٣ض٧ةٔح كا٣كٛؿ ٥١ٕ٦ إ٣ٯ ا٣ٕؿاؽ

 :٣ٲؿد ا٧٣ذ٪جٰ ٝةاٺ
ٱة ٔـكز، ٣ٮ ا٤َٕخ ٤ٔٯ اٷظىةاٲةتز ٧٤ٕ٣خ ثأف ا٣ٕؿاٝٲٲ٨ ٬ػ٥ أ٠سػؿ  -

ٚٞػػٍ ثة٤ٞ٣ٲػػ٢ ٦ػػ٨ ا٣ػػؾ٠ةءز  ا٣نػػٕٮب ا٣ٕؿثٲػػح ٝػػؿاءة، ك٣ػػٮ ٠٪ػػخ دذ٧ذػػٓ
 ..٬ٰ اٵ٩كت ١٤٣ذةب كا٧٣ؤ٣ٛٲ٨ ا٣ٕؿاؽٵدر٠خ أف 

*** 



 

243 

 
 

٥٣ ٱ٨١ ا٣عؽٱر ا٣ؾم دار ثٲ٪٪ة أز٪ةء اٷُٚةر ٣ٲضؽ ٫٣ ٝجٮٹ ٰٚ ٦٪ُٞػٰ 
٬ػػؾق ا٧٣ػػؿة.. ٚة٣ذنػػٮٱل ا٣ػػؾم وػػةظت ٦ٮًػػٮع ا٣ػػؽ٩ة٩ٲؿ أزػػؿ ٚػػٰ ٩ٛكػػٲذٰ 
كق٤ج٭ة اٹقػذٕؽاد ٣ذٞجػ٢ ٦ػة اقػذضؽ ٤ٔٲ٭ػة ٦ػ٨ ٧َٮظػةت ا٧٣ذ٪جػٰ ا١٣جٲػؿة، 

٪٭ػػة أٝػؿب إ٣ػٯ ١٩ذػح ٦ -ثة٣٪كػجح ٣ػٰ  -٧٠ػة أف رٗجذػ٫ ٚػٰ ظ١ػ٥ ا٣ٕػؿاؽ ٠ة٩ػخ 
إ٣ٯ ٧َٮح.. ١٩ذػح أًػع١ذ٪ٰ ٧٤٠ػة دػؿدد وػؽا٬ة ٚػٰ ذ٬٪ػٰ، ك٧٤٠ػة د٭٧١ػخ 
ٚػػٰ د٤ٞٲػػؽ وػػٮت وػػةظج٭ة ٝػػةاٺ: "أرٱػػؽ أف أظ١ػػ٥ ا٣ٕػػؿاؽ!".. ٠٪ػػخ أردد٬ػػة 
دكف ٤٠ػػػ٢ أك ٤٦ػػػ٢، كأظٲة٩ػػػة أػػػػؿل ٠٪ػػػخ أًػػػٲٙ إ٣ٲ٭ػػػة دٕػػػؽٱٺت قػػػةػؿة: 
"٦ؿظجػػة، أدٔػػٯ ا٧٣ذ٪جػػٰ، كأرٱػػؽ أف أظ١ػػ٥ ا٣ٕػػؿاؽ".. "أ٩ػػة ا٧٣ذ٪جػػٰ، أرٱػػؽ أف 

ظ٥١ ا٣ٕؿاؽ ٵ٩٪ػٰ أقػذ٢٧ٕ ظنٲنػة ٝػٮم ا٧٣ٕٛػٮؿ".. كظذػٯ ٔ٪ػؽ٦ة ٠٪ػخ أ
ٚػػٰ أٝىػػٯ ظػػةٹت دؿ٠ٲػػـم ٦ذكػػ٤ٞة ا٣ضجػػ٢ ٚػػٰ َؿٱٞػػٯ إ٣ػػٯ ا٣نػػٲغ ٔجػػؽ 
ا١٣ػػػػؿٱ٥، ٠٪ػػػػخ ٹ أ٠ػػػػٙ ٔػػػػ٨ اقػػػػذؿصةع د٤ػػػػٟ ا٣ٕجػػػػةرات كا٣ٌػػػػعٟ ثنػػػػ٢١ 
٬كػػػذٲؿم.. ثػػػ٢ ك٠٪ػػػخ َٲ٤ػػػح دكػػػ٤ٰٞ أدؼٲػػػ٢ ا٣ؿٚػػػةؽ ٚػػػٰ أزٱػػػةء اٵثُػػػةؿ 

ةء كا٧٣٭ػؽم ٱٞػٮؿ ث٪جػؿة َٛػ٢ وػ٘ٲؿ: "كثٕػؽ ا٣ؼةرٝٲ٨، ٦٪٤ُٞٲ٨ إ٣ػٯ ا٣كػ٧
أف ٩ع١ػػ٥ ا٣ٕػػؿاؽ، قػػ٪ؽػ٢ ٚػػٰ ظػػؿب ٦ػػٓ ا٧٣٪٧ْػػةت ا٣نػػٲُة٩ٲح، كٔ٪ػػؽ٦ة 
٩ذٕػػت ك١٩ػػ٢ز قٲكػػؿد ا٣جُػػ٢ ٔػػـكز ٝىىػػ٫ ا٧٣عننػػح ٤ٔػػٯ أقػػ٧ةٔ٪ة ١٣ػػٰ 
٩ػػ٪٭ي ٦ػػ٨ صؽٱػػؽ".. أذ٠ػػؿ أ٩٪ػػٰ ًػػع١خ ٠سٲػػؿا.. إ٣ػػٯ أف كوػػ٤خ إ٣ػػٯ ٧ٝػػح 

 ..ؼٮر٬ةا٣ضج٢ كٚٮصبخ ثة٧٣ذ٪جٰ ٦كذ٤ٞٲة ٤ٔٯ وؼؿة ٨٦ و

٠ةف ٱؿدؽم ٣جةقة ٗٲؿ ا٣ؾم دؿ٠ذ٫ ٤ٔٲػ٫، ص٤جةثػة أػٌػؿ ٦ػٓ ٧ٔة٦ػح ظ٧ػؿاء،  
كٱ٪ذٕػػ٢ "ث٤٘ػػح" وػػٛؿاء.. كظٲ٪٧ػػة ٹظػػِ دعػػؽٱٰٞ إ٣ػػٯ زٲةثػػ٫ز ٝػػةـ ٦ػػ٨ ٤ٔػػٯ 

 :ا٣ىؼؿة ٦جذك٧ة كٝةؿ
٤ٕ٣ٟ دذكةءؿ ٨ٔ ٬٪ؽا٦ٰ ا٣ضؽٱؽ؟ ٣ٞؽ ٤٠ٛ٪ٰ أ٣ٛة كػ٧كػٲ٨ در٧٬ػة   -

 !ٱة وؽٱٰٞ

 :ٲ٫ كأ٩ة أدظي ّ٪٫ ٝةاٺٚؿ٦ٞذ٫ ث٪ْؿات اردٲةب، كػُٮت إ٣
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٥٣ أ٨٠ أدكةءؿ ٨ٔ ٬٪ؽا٦ٟ ٱة ٦ذ٪جػٰ، ثػ٢ ٧ٔػة د٤ٕٛػ٫ ٬٪ػة!.. ٦ػة ا٣ػؾم  -
 !صةء ثٟ إ٣ٯ ٬ؾق ا٧ٞ٣ح؟! ك٠ٲٙ قجٞذ٪ٰ ثٕؽ أف دؿ٠ذٟ ٰٚ ا٣جٲخ؟

٣ٞػػؽ ٧٤ٔػػخ أ٩ػػٟ ذا٬ػػت إ٣ػػٯ ا٣نػػٲغ ٔجػػؽ ا١٣ػػؿٱ٥ز ٚٞػػؿرت أف أدٕٞػػت   -
ٜ أزػػؿؾ إ٣ٲػػ٫، ١٣٪٪ػػٰ ٌٚػػ٤خ أف أقػػ٤ٟ ا٣ُؿٱػػٜ ا٧٣ٕجػػؽ ٤ٔػػٯ أف أدكػػ٤

 ..٦ٞذؽٱة ثٟ كدذكغ زٲةثٰز ١٬ؾا قجٞذٟ إ٣ٯ ا٧ٞ٣ح

 :ز٥ أردؼ ًةظ١ة ك٬ٮ ٱ٪ْؿ إ٣ٯ ٠٪ؽردٰ ا٣ذٰ ادكؼخ ث٢ٕٛ ا٣ذك٤ٜ
 !ٔضجة ٵ٦ؿؾ! دذؿؾ َؿٱٞة ٦ٕجؽا كدذضن٥ ٔ٪ةء ا٣ذك٤ٜ -

 :ٚأصجذ٫ كأ٩ة أ٩ٛي ا٣ذؿاب ٨ٔ ٦ٺثكٰ
٣ػػٮ ٠٪ػػخ د٤ٕػػ٥ أف ا٣ذكػػ٤ٜ ٬ػػٮاٱذٰ ا٧٣ٌٛػػ٤ح ٧٣ػػة دٕضجػػخ.. ١٣ػػ٨ ٠ٲػػٙ  -

 ذٰ ٰٚ زٱةرة ا٣نٲغ؟! أ٥٣ أ٩٭ةؾ ٨ٔ اقذ٪ُةؽ ٝؿٱ٪ٰ؟٧٤ٔخ ثؿٗج
كإ٧٩ػة ٝػؿأت أ١ٚػةرؾ.. ٕٚ٪ػؽ٦ة دذعػٮؿ اٵ١ٚػةر إ٣ػٯ  !٥٣ أ٢ٕٚ ٱة أظ٧ؽ  -

٩ٮاٱػػػةز دْ٭ػػػؿ ٣ػػػٰ ٠ػػػأ٩ٮار كاًػػػعح ٤٣ٕٲػػػةف، كأًػػػُؿ إ٣ػػػٯ ٝؿااذ٭ػػػة دكف 
 ..٦نةكرة أك اقذبؾاف

٧٬٭٧ػػخ ٧٠ػػ٨ ٱكػػ٧ٓ ػجػػؿا إ٩نػػةاٲة ٹ ٱكػػ٫ٕ دىػػؽٱ٫ٞ أك د١ؾٱجػػ٫، كأ٣ٞٲػػخ 
إ٣ػػٯ ٦ؽرقػػح ا٣نػػٲغ ا٣ذػػٰ ٠ة٩ػػخ دجٕػػؽ ثأ٦ذػػةر ٤ٝٲ٤ػػح ٔػػ٨ ٦ٮٝٛ٪ػػة، كإ٣ػػٯ ث٪ْػػؿم 

 : قؿب ا٣ج٘ةؿ كا٣كٲةرات ا٧٣ىُٛح ٔ٪ؽ ٦ؽػ٤٭ة.. ز٥ قأ٣خ ا٧٣ذ٪جٰ
كٵم مٰء دؿٱػؽ ٦ٞةث٤ػح ا٣نػٲغ؟! زػ٥ ٧٣ػةذا اػذػؿت أف دٞذٛػٰ أزػؿم  -

 !ثؽٹ ٨٦ أف دىةرظ٪ٰ ٨٦ ا٣جؽاٱح كدؿاٚٞ٪ٰ؟

 : ٧٣ؽرقح ا٣ٕذٲٜ ك٬ٮ ٱضٲج٪ٰٚٮًٓ ٱؽق ٤ٔٯ ٦٪١جٰ كقةر ثٰ ٩عٮ ث٪ةء ا
٣ٞؽ ٝىؽد٫ ٵقأ٫٣ ٨ٔ مٰء ٱ٭٧٪ٰ، ك٣ٞػؽ ٌٚػ٤خ أف أدٕٞجػٟ دض٪جػة  -

٣ؿٌٟٚ ا٣ؾم قأ٣ٞةق ٣ٮ ٤َجػخ ٦ؿاٚٞذػٟز ٚعكػت دعؿٱػةدٰ، ا٣نػٲغ 
ٔجػػؽ ا١٣ػػؿٱ٥ ٚٞٲػػ٫ ص٤ٲػػ٢ كٔٺ٦ػػح ٩ـٱػػ٫ ٹ ٱعػػت أ٧ٔػػةؿ ا٣كػػٲ٧ٲةء كٹ 
ٱعػػػت ا٣ٕػػػة٤٦ٲ٨ ث٭ػػػة، كث٧ػػػة أ٩ػػػٟ ٝػػػؽ ص٤جذ٪ػػػٰ ٔػػػ٨ َؿٱػػػٜ ا٣كػػػٲ٧ٲةءز 
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ؼ دكٕٯ صة٬ؽا ١٣ٲٺ ٱ٤ُٓ ٤ٔػٯ اٵ٦ػؿ، كقػٲ١ٮف ٦ػ٨ ا٣جػؽٱ٭ٰ ٚكٮ
أف دػػؿٚي ٦ؿاٚٞذػػٰ إ٣ٲػػ٫، ػىٮوػػة كأ٩ػػٟ د٤ٕػػ٥ أف اظذ١ة٠ػػ٫ ثػػة٣ض٨ 

 ..ا٣ؾٱ٨ ٱ٧٤ٕ٭٥ ا٣ٞؿآف ٝؽ ٱك٭٢ ٤ٔٲ٫ ٨٦ ٠نٙ ظٞٲٞذٰ

ٚذٮٝٛػػػخ ٔػػػ٨ ا٣كػػػٲؿ ظػػػٲ٨ ذ٠ؿ٩ػػػٰ ٠ٺ٦ػػػ٫ ثعٞٲٞػػػح ٣ػػػ٥ أظكػػػت ٣٭ػػػة ظكػػػةث٭ة، 
 :كأ٦ك١خ ثؿأقٰ ٹٔ٪ة ٗجةاٰ

 !وؽؽ أ٩٪ٰ ٩كٲخ ٠ؿق ا٣نٲغ كث٫ٌ٘ ٤٣كٲ٧ٲةاٲٲ٨ا٤٣ٕ٪ح!.. ٹ أ -

ٚػػػٰ د٤ػػػٟ اٵز٪ػػػةء، اقػػػذؽرت ثةدضػػػةق ا٣ُؿٱػػػٜ ا٧٣ٕجػػػؽ كٌٚػػػ٤خ أف أٔػػػػٮد 
أدراصػٰ ٤ٔػػٯ أف أٝةثػ٢ ا٣ٛٞٲػػ٫.. ١٣٪٪ػٰ قػػؿٔةف ٦ػة أدر٠ػػخ أف ذ٬ػةثٰ ٣ػػ٨ ٱ٘ٲػػؿ 
٨٦ اٵ٦ؿ مٲبة ٦ة إف ٥٣ أ٦٪ٓ ا٧٣ذ٪جٰ أٱٌة ٨٦ ٦ٞةث٤ذ٫ز ٚؿصٕخ إ٣ٲ٫ كقعجذ٫ 

 :٨٦ ذرا٫ٔ ٝةاٺ
 .. !٤٪ؾ٬ت ٨٦ ٬٪ة ٝج٢ أف ٱ٪١نٙ أ٦ؿ٩ة ٱة ٝؿٱ٨ٚ -

 :٨١٣ ا٧٣ذ٪جٰ أثٯ اٹقذضةثح ٤ُ٣جٰ كدك٧ؿ ٰٚ ١٦ة٫٩ ك٬ٮ ٱٞٮؿ
٠ٺ.. ٨٣ أٔٮد ٝج٢ ٦ٞةث٤ح ا٣نٲغز ٦ة أرٱؽ ٦ٕؿٚذ٫ ٦٪٫ أ٥٬ ٨٦ ٔةٝجح  -

  !ا٠ذنة٫ٚ ٣٭ٮٱذٰ

 :ٚىؿػخ ٰٚ كص٭٫ ٦٪ٕٛٺ
 !أدؿٱؽ ٌٚعٰ؟ -

 :٣ٲؿد ٤ٰٔ ثىٮت ٹ ٱ٢ٞ ٝٮة
 .. !٣ٲكخ ٦ن٤١ذٰ -

كٚٲ٧ة كص٧خ ظةاؿا أد٧٤ف ٦ؼؿصة ٦ػ٨ ٦ػأزٰٝ، ٝػؿع أقػ٧ةٔ٪ة وػٮت ص٭ػٮرم 
 :٧ٔٲٜ ا٣٪جؿات

 !٥٣ ٬ؾا ا٣ىؿاخ أٱ٭ة ا٣نةثةف؟ -
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ا٣ذٛذ٪ػة إ٣ػٯ ٦ىػؽر ا٣ىػػٮت.. ٚػإذا ٬ػٮ ا٣نػٲغ ٔجػػؽ ا١٣ػؿٱ٥، ٱٞػٙ ٔ٪ػؽ ثػػةب 
ا٧٣ؽرقػػح ثض٤جةثػػ٫ ا٣ؿ٦ػػةدم ك٧ٔة٦ذػػ٫ ا٣جٲٌػػةء كٱعػػؽؽ إ٣ٲ٪ػػة ثٕٲ٪ٲػػ٫ ا٣٘ػػةاؿدٲ٨ 

أ٩ة أظ٤٧ٜ ٰٚ ٣عٲذ٫ ا٣جٲٌةء ا٣ذٰ دذضةكز وػؽرق، كإ٣ػٯ ٦كذ٘ؿثة.. ٚك١ذخ ك
 :اقذٞة٦ح ٝؽق ا٣ذٰ ٹ دنٰ ث٧ٕؿق.. إ٣ٯ أف ٧٬ف ا٧٣ذ٪جٰ ٰٚ أذ٩ٰ ٦ذٕضجة

 !٨٦ ا٣٪ةدر أف دىةدؼ ٔضٮزا ث٭ؾ ا٣ىٮت ا٣ٞٮم -

 :ٚجةد٣ذ٫ ا٣٭٧ف ٝةاٺ
 !ك٨٦ ا٣٪ةدر أف دؿل ٦بٮٱة ث٭ؾا ا٣ٞؽ ا٣ؿمٲٜ -
 ٦بٮم؟  -
 !٥ٕ٩ ٱة وةح.. ٦بح كٔنؿكف ق٪ح -

 :ز٥ أردٚخ كأ٩ة أرثخ ٤ٔٯ ٠ذ٫ٛ
اق٧ٓ ٱة ٦ذ٪جٰ، قٮؼ أ٫٧٤٠ أكٹ كقأػجؿق ثػأ٩٪ٰ ٹ أٔؿٚػٟ، كثٕػؽ  -

أف أ٩ذ٭ػػٰ ٦ٕػػ٫ز قػػأثذٕؽ، كقػػذذٞؽـ أ٩ػػخ ٣كػػؤا٫٣ دكف اٷمػػةرة إ٣ػػٯ 
 ٦ٮًٮع ا٣كٲ٧ٲةء.. ادٛٞ٪ة؟

 ..ظك٪ة ٣ٟ ٦ة دؿٱؽ -

دٞؽ٦خ ٩عٮ ا٣نٲغ ثؼُٮات ٦ٮزك٩ح، ز٥ ا٩ع٪ٲخ ٤ٔٯ ٱؽق ٦ٞجٺ إٱة٬ة ّ٭ػؿا 
 :كثةَ٪ة
 !ا٣كٺـ ٤ٔٲ٥١ قٲؽم ٔجؽ ا١٣ػؿٱ٥.. أٔذػؾر ٧ٔػة وػؽر ٦٪ػٰ ٝجػ٢ ٤ٝٲػ٢ -

 ..٣ٞؽ ٠٪خ ٰٚ صؽاؿ ٦ٓ ذ٣ٟ ا٣٘ؿٱت ظٮؿ أظٞٲذٰ ث٧ٞةث٤ذٟ أكٹ

 :ٚؿ٦ٜ ا٧٣ذ٪جٰ ث٪ْؿة ٚةظىح.. ز٥ قأ٣٪ٰ ثىٮت روٲ٨
 ٨٦ أ٩خ ٱة ك٣ؽم؟ ك٦ة ظةصذٟ؟ -

 :ٚٮًٕخ ٱؽام ػ٤ٙ ّ٭ؿم.. كأَؿٝخ رأقٰ كأ٩ة أصٲج٫ ٝةاٺ
 ..٧ؽ، ٩ض٢ ا٧٣ؿظٮـ ا٣عك٨ ٩ض٥ ا٣ؽٱ٨ ث٨ ق٤ٲ٧ةف ا٣عؽادأ٩ة أظ -
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ؿى ا٣نٲغ ٦جذك٧ة.. ك٦ؿر راظذ٫ ٤ٔٯ رأقٰ كا٣٭ٮاء ٱؽأت ٣عٲذ٫  :٠جظ
قجعةف هللا!.. ٣ٞؽ ٦ؿ ا٧٣ؿظٮـ صؽؾ ثؼػةَؿم ٝجػ٢ ٤ٝٲػ٢، زػ٥ ٦ػؿ ثػٟ  -

 ..!ا٣ٞؽر إ٣ٰ.. قجعةف هللا!.. قجعةف هللا

 :٣ذ٫ ٝةاٺٚةقذجنؿت ثؾ٣ٟ كٝؽ ازداد ا٧َب٪ة٩ٰ إ٣ٲ٫، ز٥ قأ
 !أ٠٪خ وؽٱٞة ٣ضؽم؟ -

 :كأصةث٪ٰ ك٬ٮ ٱ٭ـ رأق٫ ٦ؤ٠ؽا
أص٢.. ٣ٞؽ ٠ةف أٔـ أوؽٝةاٰ كأظج٭٥ إ٣ٯ ٤ٝجٰ، كإف ٣ػٰ ٦ٕػ٫ ٦ٮاٝٛػة  -

 ..كذ٠ؿٱةت ٹ د.٪كی، ث٢ إ٩٪ٰ ٨٦ ق٧ة أثةؾ كذثط ٔٞٲٞذ٫

 :ز٥ ق١خ كٝؽ ػ٪ٞذ٫ ا٣ٕجؿات.. ك٦كط ثُؿؼ ٫٧٠ د٦ٕةت دك٤٤خ ٨٦ ٔٲ٪ٲ٫
 !ؽ ق٤ٲ٧ةف؟أ٤َٕ٪ٰ ٤ٔٯ ظةصذٟ ٱة ظٛٲ -

د٧٭٤ػػخ ٤ٝػػٲٺ ٝجػػ٢ إَٺٔػػ٫ ٤ٔػػٯ ٦نػػ٤١ذٰ، كقػػ١ذخ ٦٪نػػ٘ٺ ثٛػػؿز أظػػؽاث 
 دكػػػػٰءا٧٣ٞجػػػػؿة، ٦٪ذٞٲػػػػة ا٣ذٛةوػػػػٲ٢ ا٣ذػػػػٰ دؼػػػػؽـ ٦ىػػػػ٤عذٰ ٦ػػػػ٨ ا٣ذػػػػٰ ٝػػػػؽ 

ثكػ٧ٕذٰ.. كظة٧٣ػة دٮوػ٤خ إ٣ػٯ ا٣عج١ػػح ا٣ذػٰ ٹ دذٕػةرض ٦ػٓ صػٮ٬ؿ ا٧٣نػػ٤١حز 
ٱىٰ٘  ظ١ٲذ٭ة ٤ٔٯ أق٧ةع ا٣نٲغ دكف اٷمةرة إ٣ٯ ٬ٮٱح ا٧٣ذ٪جٰ.. ثٲ٪٧ة راح

 :إ٣ٰ ثإ٦ٕةف مؽٱؽ إ٣ٯ أف ا٩ذ٭ٲخ ٨٦ ا٣كؿد كأًٛخ ٦كذٛكؿا

 أٱع٢ ٣ٰ ٦ة أُٔة٩ٲ٫ ا٣نؿٱٙ؟ -

كٝجػػ٢ أف ٱضٲج٪ػػٰ دػػػ٢ ا٧٣ؽرقػػح، كأ٦ػػؿ َٺثػػ٫ ثػػة٣ٞؿاءة.. زػػ٥ ػػػؿج ٦٪٭ػػة 
كٝػػؽ اٝنػػٕؿ ثػػؽ٩ٰ ٦ػػػ٨ ا٣ذؿادٲػػ٢ ا٣ذػػٰ ٦ػػٶت ا١٧٣ػػػةف، كاوػػُعج٪ٰ إ٣ػػٯ ّػػػ٢ 

 :زٱذٮ٩ح ٧٩خ ٤ٔٯ ثٕؽ ػُٮة ٨٦ ا٣عةٚح ك٬ٮ ٱٞٮؿ
ؼ ٣ٞػػػ - ٕػػػؿى ؽ ادٛػػػٜ ٧٤ٔػػػةء اٵ٦ػػػح ٤ٔػػػٯ صػػػٮاز اقػػػذؼؿاج ا١٣٪ػػػٮز ٦ػػػة ٣ػػػ٥ ٱ.

وػػػةظج٭ة.. كظكػػػت ٦ػػػة ظ١ٲذػػػ٫ ٣ػػػٰ ٦ػػػ٨ اقػػػذٕة٩ح ا٣نػػػؿٱٙ ثىػػػؽٱٟٞ 
ا٣ـ٬ػػػؿم كدٺكدػػػ٫ ٤٣ذٕةكٱػػػؾ ا٣٘ؿٱجػػػح، ٚ٭ػػػؾا ٱػػػؽؿ ٤ٔػػػٯ أف ا١٣٪ػػػـ ٠ػػػةف 
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٦ؿوػػػػٮدا، أم ٚػػػػٰ ٤٦ػػػػٟ ا٣ضػػػػ٨.. كث٧ػػػػة أ٩ػػػػٟ ٣ػػػػ٥ دذػػػػٮرط ٚػػػػٰ ٤٧ٔٲػػػػح 
ٚػػأة ك٬ؽٱػػحز ٚػػٺ ظػػؿج اقػػذؼؿاص٫ كإ٧٩ػػة ا٩ذٞػػ٢ إ٣ٲػػٟ صػػـء ٦٪ػػ٫ ١٧٠ة

 .٤ٔٲٟ
 !أٱٕ٪ٰ ٬ؾا أ٫٩ ظٺؿ؟  -
 .أص٢ ٱة ث٪ٰ.. ظٺؿ ٤ٔٲٟ، ١٣٪٫ ٤ٔٯ ا٣نؿٱٙ ظؿاـ  -
 ك٦ة ا٣ؾم ظؿ٫٦ ٤ٔٲ٫ ٱة مٲغ؟  -
٣ٞؽ ا٩ذـٔػ٫ ٦ػ٨ ا٣ضػ٨ ٗىػجة.. ٠ػٮف ا٣ضػ٨ ٦ؼ٤ٮٝػةت ٦٘ػةٱؿة ٹ ٱجػٲط   -

 !٣٪ة اٹٔذؽاء ٤ٔٲ٭ة كظؿ٦ة٩٭ة ٧٦ة قجٞذ٪ة إ٣ٯ ا٦ذٺ٫٠
 ..أص٢.. ٣ٞؽ وؽٝخ ٱة مٲغ  -
كػػػػػ٫. ٤ٔػػػػػٯ ا٣ٛٞػػػػػؿاء  - .٧ ٤ٚذػػػػػ٪٥ٕ ث٧ػػػػػة آدػػػػػةؾ هللا، كٹ دػػػػػ٪ف أف د٪ٛػػػػػٜ ػ.

 .كا٧٣كة٠ٲ٨
 !!ػ٧ك٫ -
 ..أص٢، ػ٧ك٫، ١٬ؾا د٪ه ا٣نؿٱٕح  -

ٝج٤خ ٱؽ ا٣نٲغ ٦ضؽدا، كدؿاصٕخ ػُٮدٲ٨ إ٣ی ا٣ٮراء كأ٩ة أقػذأذ٫٩، زػ٥ 
اثذٕؽت ٔ٪٫ ٚٲ٧ة دٞؽـ إ٣ٲ٫ ا٧٣ذ٪جٰ ٰٚ ػٲٺء دأ٩ٙ ٨٦ أف دذٮآً.. ككٝػٙ 

 :نٰ ا٣كٺـ، ز٥ ٝةؿ ك٬ٮ ٱ٧كط ٦عٲٍ ا٧٣ؽرقح ث٪ةّؿٱ٫أ٦ة٫٦ دكف أف ٱٛ
دكاب كقػػٲةرات "را٩ػػش ركٚػػؿ"!.. أر  أف مػػ٭ؿدٟ دكػػذُٞت اٵزؿٱػػةء  -

 ..!كا٣ٛٞؿاء ٦ٕة ٱة مٲغ

ٚةثذك٥ ا٣نٲغ.. كص٤كخ ٤ٔی ا٣ىػؼؿة ٦ذْػة٬ؿا ثذٕػؽٱ٢ رثػةط صـ٦ذػٰ، 
 :ٝج٢ أف ٱٕٞت ٤ٔی ٠ٺـ ا٧٣ذ٪جٰ ث٪جؿة وةٚٲح ٬ةداح

 ... ظت ا٣ٞؿآف ٱض٧ٓ ا٣٪ةس ٤ٔی اػذٺٚ٭٥ث٢ ٬ٮ ا٣ٞؿآف ٱة ث٪ٰ. -

 :ز٥ اقذأ٩ٙ ك٬ٮ ٱعؽج إ٣ی ا٧٣ذ٪جٰ ث٪ْؿات ا٣ذٕضت كاٹقذٛ٭ةـ
 !٨٦ أ٩خ أٱ٭ة ا٣٘ؿٱت؟! ك٦ة ظةصذٟ؟ -
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ٌٚعٟ ا٧٣ذ٪جٰ ٨٦ أ٧ٔةؽ ٤ٝج٫، كق١خ ٤ٝٲٺ.. ز٥ أصةب كا٣ٛؼؿ ٱ٧ٶ كٝٛذػ٫ 
 :ك٣٭ضذ٫

. ٣ٞػؽ أ٩ة أظ٧ؽ ث٨ ا٣عكٲ٨ ا٣ٕؿاٰٝ، أدٱت ك٦عةرب كٚٲ٤كٮؼ ١ٛ٦ؿ. -
صة٣كػػػػخ ا٣ٕؽٱػػػػؽ ٦ػػػػ٨ ا٧٤ٕ٣ػػػػةء ثعسػػػػة ٔػػػػ٨ صػػػػٮاب ٣كػػػػؤا٣ٰ، ١٣ػػػػ٪٭٥ ٹ 

 ..!ٱ٧٤ٕٮف

 :اقذ٪ؽ ا٣نٲغ إ٣ی ا٣نضؿة، كٝةؿ كٝؽ ٥ً ٱؽٱ٫ كرٚٓ ظةصجٲ٫
 !ك٨ٔ أم مٰء ٠٪خ دكأ٣٭٥؟ -

 :ٚؿد ا٧٣ذ٪جٰ ك٬ٮ ٱ٪ْؿ إ٣ٲ٫ ث٪ْؿة ٧ٔٲٞح
 ..!٨ٔ اق٥ هللا ا٣ْٕٲ٥ اٵ٥ْٔ -

ٟى ٦كػذ٘ ؿثة ا٣كػؤاؿ.. ١٣ػ٨ ا٧٣ذ٪جػٰ ٣ٲٌعٟ ا٣نٲغ ٦جذٕػؽا ٔػ٨ قػةا٫٤، كأًػع
 :أ٦كٟ قةٔؽ ا٣نٲغ ٦كذٮٝٛة، ك٠ؿر ا٣كؤاؿ ٦ىؿا ٤ٔی ٦ٕؿٚح اٷصةثح

 ٦ة اق٥ هللا ا٣ْٕٲ٥ اٵ٥ْٔ؟ -

 :أصةب ا٣نٲغ كٝؽ اردك٧خ ٦ٕة٥٣ ا٣ؿٱجح ٤ٔی ٦عٲةق
 ..  !ٹ ٥٤ٔ ٣ٰ ث٫ ٱة ث٪ٰ -

ٚذػػؿؾ ا٧٣ذ٪جػػٰ ٱػػؽ ا٣نػػٲغ، ك٬ػػ٥ ثةٹ٩ىػػؿاؼ كا٣ؼٲجػػح دذ١٤٧ػػ٫.. ثٲػػؽ أف ا٣ٛٞٲػػ٫ 
 :٫ٛٝ ثؽكرقاقذٮ
٦٭ٺ ٱة ك٣ؽم، أٹ د٥٤ٕ أ٫٩ اق٥ ٹ ٱى٤ط ٵٗؿاض ا٣ؽ٩ٲة؟! أٹ د٥٤ٕ أ٫٩  -

 !اق٥ ٱ٤٭٫٧ هللا ٨٧٣ ٱنةء ٨٦ ٔجةدق اٵدٞٲةء؟

اردك٧خ ٤ٔی كصػ٫ ا٧٣ذ٪جػٰ اثذكػة٦ح وػٛؿاء قػؿٔةف ٦ػة دٺمػخ، كاثذٕػؽ 
 :٨ٔ ا٣نٲغ ثٌٛةًح دكف أف ٱٮد٫ٔ، ز٥ أٝج٢ إ٣ٰ ككٝٙ أ٦ة٦ٰ ٬ة٦كة
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٪٪ػػػخ أف ا٣ضػػػٮاب قػػػٲؼُؿ ٤ٔػػػی ًػػػ٧ٲؿق ث٧ضػػػؿد أف قػػػعٞة!.. ٣ٞػػػؽ ّ -
أقػػػأ٫٣، ١٣ػػػ٨ دجػػػٲ٨ أ٩ػػػ٫ ٹ ٱٕؿٚػػػ٫، ٧٠ػػػة أف ٝؿٱ٪ػػػ٫ ٣ػػػ٥ ٱ٪ٕٛ٪ػػػٰ ثنػػػٰء 

 .. !.. ٬ٲة ٤ٚ٪ؿظ٢ ٨٦ ٬٪ة!ٱكذعٜ اٹ٬ذ٧ةـ

كٝج٢ أف أكثؼ٫ ٤ٔی ٌٚةًذ٫ دضةق ا٣ٛٞٲ٫، ٩ةداق ٬ػؾا اٵػٲػؿ ك٬ػٮ ٱكػٲؿ 
 :ٝةاٺ٩عٮ ثةب ٦ؽرقذ٫ 

صػػٮاب قػػؤا٣ٟ، ١٣٪٪ػػٰ ٹ  .. ٬٪ة٣ػػٟ مػػؼه ٝػػؽ ٱٕػػؿؼ!أٱ٭ػػة ا٣ٕؿاٝػػٰ -
 ..أ٨٧ً ثأف ٱضٲجٟ ٤ٔٲ٫

ج٫ كٝؽ د٘ٲؿت ٩جؿد٫ ا٧٣ذٕة٣ٲح إ٣ی ٣٭ضح ٣جٞح َِ  :ٚة٣ذٛخ ا٧٣ذ٪جٰ إ٣ی ٦ؼة
 ك٨٦ ٬ٮ ٬ؾا ا٣نؼه ٱة مٲؼ٪ة ا١٣ؿٱ٥؟ -

 :دٮٝٙ ا٣نٲغ ٨ٔ ا٣كٲؿ.. كأصةب
اق٫٧ ٚؿا٩نٲك١ٮ.. إ٫٩ إٱُة٣ٰ أق٤ى٥ى ٝج٢ ٔنؿٱ٨ ق٪ح، ٣ٞػؽ وػةدٚذ٫  -

ٲ٨، كرأٱػخ ٚٲػ٫ ٦ػ٨ اٵٔةصٲػت ٦ػة ص٤ٕ٪ػٰ ٰٚ ٦ٮق٥ ا٣عػش ٝجػ٢ ٔػة٦
٫. ثةق٥ هللا ا٣ْٕٲ٥ اٵ٥ْٔ ٧٤ى ِٔ  ..٦ٕذٞؽا 

 :ٚٞ٭٫ٞ ا٧٣ذ٪جٰ.. كدكةءؿ ث٪جؿة ٹ دؼ٤ٮ ٨٦ اٹقذ٘ؿاب كا٣كؼؿٱح
أدؿٱؽ أف دٞٮؿ ثأف إٱُة٣ٲػة أٔض٧ٲػة ظػؽٱر ا٣ٕ٭ػؽ ثةٹقػٺـ، اقػذُةع  -

٧ػ٥ أف ٱج٤ٖ ٦ة ٥٣ دج٫٘٤ أ٩خ ا٣ؾم أ٦ٌٲخ ٦بح ٔةـ ٰٚ ا٣ٕجةدة ٤ٔػی ٝ
 ..!ا٣ضجةؿ؟!.. ٗٲؿ ٦ٕٞٮؿ

 :ًعٟ ا٣نٲغ ٱكٲؿا.. كأصةب ث٭ؽكء
ذ٣ػػٟ ٌٚػػ٢ هللا ٱٮدٲػػ٫ ٦ػػ٨ ٱنػػةء.. وػػعٲط أ٩٪ػػٰ ا٩ٕـ٣ػػخ ٤ٔػػی ٬ػػؾق  -

ا٧ٞ٣ح ثٕٲؽا ٔػ٨ ا٣ٛػذ٨ كا٩نػ٤٘خ ثة٣ٕجػةدة كد٤ٕػٲ٥ ا٣ٞػؿآف، ١٣ػ٨ ٬ػؾا ٹ 
ٱٕ٪ػػػٰ أ٩٪ػػػٰ اٵٌٚػػػ٢.. إف اٵٌٚػػػ٢ ٬ػػػٮ ا٣ػػػؾم ٱٕػػػٲل ثػػػٲ٨ ا٧٣٘ؿٱػػػةت 

٦ٕةرؾ ٦ػٓ مػ٭ٮاد٫ ا٣٪ٛكػٲح كٱٞ٭ؿ٬ػة..  كا٣ٛذ٨ كٱٞةك٦٭ة، كٱؽػ٢ ٰٚ
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ا٤٧٣ٮؾ ٹ ٱىجعٮف ٤٦ٮ٠ػة إٹ إذا اظذ١ػٮا ثأٔػؽاا٭٥ كا٩ذىػؿكا ٤ٔػٲ٭٥، 
 ..أ٦ة أ٩ة ٧ٚضؿد ٔجؽ ًٕٲٙ ا٩ٕـؿ ػٮٚة ٤ٔی ٩ٛك٫ ٨٦ ا٣ؽ٩ٲة كٚذ٪٭ة

ٚـا٣ػػخ ٦ٕػػة٥٣ اٹزدراء ٦ػػ٨ كصػػ٫ ا٧٣ذ٪جػػٰ، كأَػػؿؽ ٔٲ٪ٲػػ٫ ٧٣ػػة ثػػؽا ٣ػػ٫ ا٣ضػػٮاب 
 :٦ٕٞٮٹ.. ز٥ ٝةؿ

 !ٱُة٣ٰ؟كأٱ٨ أصؽ اٷ -

 :أصةب ا٣نٲغ
إ٩ػػ٫ ٱُٞػػ٨ ٦ؽٱ٪ػػح ٚػػةس، كٱ٤٧ػػٟ ٦ذضػػؿا ٣جٲػػٓ ا٧٣ضػػٮ٬ؿات ٚػػٰ ظٲ٭ػػة  -

 ..ا٣ٞؽٱ٥.. إف كصؽد٫، ٤ٚذج٫٘٤ قٺ٦ٰ

زػػػػ٥ دػػػػػ٢ ا٣ٛٞٲػػػػ٫ ٦ؽرقػػػػذ٫.. كَٛٞػػػػخ أر٦ػػػػٜ ا٧٣ذ٪جػػػػٰ ٦كػػػػذ٭ض٪ة كٝةظذػػػػ٫ 
كاقذٕٺءق ٤ٔی ا٣ٕة٥٣ ا٣ض٤ٲ٢.. إ٣ی أف ا٩ذجػ٫ إ٣ػی ٩ْؿادػٰ ا٣كػةػُح كقػأ٣٪ٰ 

 :٦ذ٭ض٧ة
 !ةذا دعؽؽ إ٣ٰ ١٬ؾا؟٦ة ثٟ؟!.. ٧٣ -
 !ٔضجة ٣ٟ!.. أٹ دعذؿـ ا٧٤ٕ٣ةء؟ -

ْٰ ص٤جةث٫ ك٬ٮ ٱٞٮؿٱٝ٭٫ٞ ٦ؿة كأػؿ ، ككًٓ ٱؽ  :٫ ٰٚ صْٲجى
٧٤ٔةء؟!.. أدؿٱؽ٩ٰ أف أدٮآً ٫٣، كأ٩ع٪ٰ ٣ػ٫، كأٝجػ٢ ٱػؽق، ٚٞػٍ ٵ٩ػ٫  -

ٱعٛػػِ ٠ذجػػة ٦ٕػػؽكدة؟!.. ٹ دػػ٪ف أ٩٪ػػػٰ أ٠جػػؿ ٦٪ػػ٫ ٧ٔػػؿا، كأٗػػـر ٦٪ػػػ٫ 
 ..٧٤ٔة

 :ظؽة.. كاقذؿق٢ ٠ٺ٫٦ ٝةاٺق١ذخ كٝؽ ازدادت ٩ْؿادٰ 
كٱع١ػػ٥، ث٧ضػػؿد أف دىػػةدٚٮا َٮٱ٤ػػت ٤ٔػػ٥ ذا ٣عٲػػح َٮٱ٤ػػح كص٤جػػةبز  -

د٤ٕٞػػػٮف ٱؽٱػػػ٫ ٤َجػػػة ٤٣ٛذػػػةكم كا٣جؿ٠ػػػةت.. دذكػػػةء٣ٮف ٧٣ػػػةذا ازد٬ػػػؿت 
ا٣ذضةرة ثة٣ؽٱ٨ كا٩ذنؿ ا٣٪ٛةؽ! كدض٭٤ػٮف أ١٩ػ٥ ٦ػ٨ ٱنػضٓ ا٣ؽصةص٤ػح 

 .. !٤ٔی ذ٣ٟ
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 :ٚىؿػخ ٰٚ كص٭٫ ٦ضةدٹ
٨٦ ٝؽرق!.. إ٫٩ رص٢ ْٔٲ٥ زا٬ػؽ دؼ٤ػی ٔػ٨ ٨٣ أق٧ط ٣ٟ ثةٹ٩ذٞةص  -

٤ٕظ٫٧  ..م٭ٮات ا٣ؽ٩ٲة ك٤٦ؾاد٭ة ١٣ٰ ٱنذ٢٘ ثة٣ٞؿآف كٱ.

دَّ ا٧٣ذ٪جٰ ٤ٔی ا٣ٛٮر  :كرى
ٹ أظػػؽ ٱـ٬ػػؽ ٚػػٰ ا٤٧٣ػػؾات كا٣نػػ٭ٮات.. وػػ٪ٙ ٱكػػذ٭١٤٭ة ٚػػٰ ا٣ػػؽ٩ٲة،  -

 ..كو٪ٙ ٱؤص٤٭ة ٣ٴػؿة ٵ٩٭ة أصٮد كأ٠سؿ ٣ؾة ٬٪ةؾ

 :ز٥ صؾث٪ٰ ٨٦ قةٔؽم كأردؼ
 .ظ٧ؽ، قٮؼ ٩ٕؿج ٤ٔی ا٣جٲخ ك٩كةٚؿ إ٣ی ٚةس٬ٲة ث٪ة ٱة أ -
 !إ٣ی ٚةس؟  -
 .أص٢، أرٱؽ أف دؿاٚٞ٪ٰ ٧٣ٞةث٤ح اٷٱُة٣ٰ -
.. ٔػػػؽا ٔػػ٨ ذ٣ػػػٟ قأ٩نػػػ٢٘ ثإ٩ٛػػػةؽ ػ٧ػػػف !ٹ ٧ٔػػ٢ ٣ػػػٰ ٦ػػػٓ اٷٱُػػػة٣ٰ  -

ظىذٰ ٨٦ ا٣ػؾ٬ت، ٧٠ػة ٤ٔػٰ أف أػجػؿ ا٧٣٭ػؽم كٔػـكز ثٌػؿكرة ٕٚػ٢ 
 ..ذ٣ٟ

قػػػذُٺع ٹ أٔذٞػػػؽ أ٩٪ػػػة قػػػ٪ضؽ٥٬ ٚػػػٰ ا٣جٲػػػخ، ٣ٞػػػؽ ٤٠ٛػػػذ٭٥ ث٧٭٧ػػػح ا  -
دذ٤ٕٜ ث٤٧ٕٲذ٪ة ا١٣جٲؿة، ٰٚ ٬ؾق اٵز٪ةء ٝؽ ٱ١ٮ٩ٮف ٰٚ َؿٱٞ٭٥ إ٣ػی 

 ..٦عُح ا٣عةٚٺت
 !ا٧٣عُح؟  -
أص٢ ٱة أظ٧ؽ ٤ٔٲ٭٥ أف ٱكةٚؿك إ٣ی ٦ؽٱ٪ح ا٣ؿثةط.. قػ٪ٞٮـ ث٤٧ٕٲذ٪ػة   -

 ..ٰٚ ٦ؽٱ٪ح ا٣ؿثةط

ق١ذخ ٣٭٪ٲ٭ح كأ٩ة أظؽؽ إ٣ی ا٧٣ذ٪جٰ ٦عةكٹ أف أٚ٭٥ ٦ة اقذن٢١ ٤ٰٔ.. 
 :ذ٣ٟز ٤ٝخ ٫٣ ٦كذٛكؿا كٔ٪ؽ٦ة ٔضـت ٨ٔ

.. ٣ٞػؽ ٚػةد٪ٰ ا١٣سٲػؿ ٤ٔػی ٦ػة أٔذٞػؽ، ٬ػٺ مػؿظخ ٣ػٰ ٦ػة !.. ٦٭ػٺ!٦٭ٺ -
 !ٱٞٓ؟
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 :ٌٚؿب ٤ٔی وؽرم، كٝةؿ ٦جذك٧ة
اقػػ٧ٓ ٱػػة وػػةح، قػػ٪أػؾ ذ٬ج٪ػػة ٦ػػ٨ ا٣جٲػػخ، كق٪نػػؽ رظة٣٪ػػة إ٣ػػی ٚػػةس،  -

كظة٧٣ػػة ٩٪ذ٭ػػٰ ٦ػػ٨ ٦ٞةث٤ػػح اٷٱُػػة٣ٰ، قػػ٪ٮاٰٚ ا٣ؿٚػػةؽ إ٣ػػی ا٣ؿثػػةط.. 
 ..ٔ٪ؾاؾ قذٛ٭٥ ٢٠ مٰء
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 !اإلسم األعظم مه المافيا إلي 
 

ٚػػػةس.. إظػػػػؽل أٔػػػؿؽ ٦ػػػػؽف ا٧٣٘ػػػؿب كأٝػػػػؽ٦٭ة ٤ٔػػػٯ اٷَػػػػٺؽ، ٔةوػػػػ٧ذ٫ 
ا٧٤ٕ٣ٲػػح، كأكؿ ٔةوػػ٧ح إدارٱػػح ٔؿٚ٭ػػة دةرٱؼػػ٫.. ث٪ةٱػػةت ثؽٱٕػػح دؿمػػط ٔؿاٝػػح 
كأوػػة٣ح، كأزٝػػػح ٦ج٤ُػػػح ًػػػٲٞح ٹ دذكػػػٓ إٹ ٣ٸ٩ػػػف كا٣ع٧ٲػػػؿ.. َػػػؿب أ٩ؽ٣كػػػٰ 

٨٦ ظٲ٨ ٳػؿ، ك٩كٲ٥ ٧٦ـكج ثؿااعح ا٣جؼٮر كا٣ذٮاث٢.. ٱ٪كةب إ٣ٯ أق٧ةٟٔ 
ث٭ؾا ا٣ٮوٙ راؽ ٣ٰ أف أوٙ ا٧٣ؽٱ٪ح كأ٩ػة أدضػٮؿ ٚػٰ ظٲ٭ػة ا٣ٞػؽٱ٥، ظػٰ ٣ػ٥ 
ٱ٧٪ٕ٪ػػٰ ًػػٲٜ أزٝذػػ٫ كا٠ذٌػػةض ا٣ٕػػةثؿٱ٨ ث٭ػػة ٦ػػ٨ ا٣ذٮٝػػٙ كا٣ذعػػؽٱٜ إٔضةثػػة 
ثٮاص٭ػػػةت د٠ة٠ٲ٪ػػػ٫، ظذػػػٯ أف ا٧٣ذ٪جػػػٰ ا٣ػػػؾم ٱػػػأ٩ٙ ٦ػػػ٨ أف ٱجػػػؽم إٔضةثػػػ٫ ث٧ػػػة 

أ٤ٚخ ظٞٲجذػ٫ ا٧٣ؽك٣جػح ٦ػ٨ ٱػؽقز كراح ٱذٛٞػؽ ٧ٝٲىػة ٝػؽ ٤ٔٞػ٫ ٱٕضت ا٣٪ةس، 
أظػػؽ ا٣جةٔػػح ٤ٔػػٯ كاص٭ػػح ٦ذضػػؿق.. دٕضجػػخ ٦ػػ٨ ٝٲة٦ػػ٫ ثػػؾ٣ٟ، كاقػػذ٘ؿثخ أف 
ٱ٢ٛ٘ ٨ٔ ظٞٲجح ٤٧٦ٮءة ذ٬جة ٨٦ أص٢ ٧ٝٲه رػٲه، ٧ٕٚؽت إ٣ٲ٭ة كأ٩ة أصؿ 
ظٞٲجذٰ ا٣ذػٰ أٔٲػة٩ٰ صؿ٬ػة، كأ٦كػ١ذ٭ة ظؿوػة ٦٪ػٰ ٤ٔػٯ أٹ دٌػٲٓ أك دكػؿؽ 

. كظة٧٣ػػة ا٩ذ٭ػػٯ ٦ػػ٨ ٦ٕةٱ٪ػػح ا٧ٞ٣ػػٲهز دؿ٠ػػ٫ كٔػػةد إ٣ػػٯ ظٞٲجذػػ٫ كقػػٍ ا٣ـظػػةـ.
 ٦جذك٧ة ك٬ٮ ٱٞٮؿ:

 ٣ٞؽ اقذ٤٭٧خ ٦ٕ٪ٯ ث٤ٲ٘ة ٨٦ ذاؾ ا٧ٞ٣ٲه! -

ٚأ٣ٞٲخ ث٪ْؿة ػةَٛػح إ٣ػٯ ا٧ٞ٣ػٲه، كأمػعخ ٔ٪ػ٫ كأ٩ػة أٚكػط ا٣ُؿٱػٜ 
 ٣ج٤٘ح ٦ع٤٧ح ثة٣جٌةآ.. ز٥ قأ٣خ ا٧٣ذ٪جٰ ٦ذٕضجة:

 أص٫٤؟! ك٢٬ ٱكذعٜ ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ أف دضةزؼ ثؾ٬جٟ ٫٤٠ ٨٦ -
 ٚأصةث٪ٰ كٝؽ مؿع ٰٚ صؿ ظٞٲجذ٫ ٨٦ صؽٱؽ:
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ا٧٣ٕة٩ٰ أثٞٯ ٨٦ ا٣ؾ٬ت، إ٩٭ة دع٢٧ ٝٲ٧ذ٭ة ٚػٰ ذاد٭ػة.. أ٦ػة ا٣ػؾ٬ت  -
 ٚٺ ٝٲ٧ح ٫٣ إٹ ث٧ة ٱ٨١٧ أف ٱنذؿٱ٫..

 ظك٪ة.. ك٦ة ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ؾم اقذ٤٭٧ذ٫ ٱة مةٔؿ؟! -
 ٣ٞؽ ٠ذجٮا ٤ٔٯ ا٧ٞ٣ٲه ٔجةرة. -
 أم ٔجةرة؟! -
 ٮق ٱة أظ٧ؽ."أ٩ة ٦٘ؿثٰ كأٚذؼؿ".. ٬ؾا ٦ة ٠ذج -
 ك٦ة ا٤٧٣٭٥ ٰٚ ذ٣ٟ؟! -

 ٚذٮٝٙ ٨ٔ ا٣كٲؿ ًةظ١ة، كا٣ذٛخ إ٣ٰ ٝةاٺ:
٬ػػػػؾا ٦٘ؿثػػػػٰ كٱٛذؼػػػػؿ.. كذاؾ دٮ٩كػػػػٰ كٱٛذؼػػػػؿ.. كاٳػػػػػؿ ٔؿاٝػػػػٰ  -

كٱٛذؼؿ.. ٨١٣ ثأم مٰء ٱٛذؼؿكف؟! ..٢٬ ثةٵرض ا٣ذٰ ٬ٰ ٩ٛك٭ة 
ٔ٪ؽ ٢٠ ٦٪٭٥؟!.. أـ ثة٣ؿاٱح ُٕٝح ا٣سٮب ا٣ذٰ ٹ دؼذ٤ٙ إٹ ٣ٮ٩ة؟!.. 

غ ا٣ؾم ٹ ٱٕؿؼ وعٲع٫ ٨٦ ٠ؾث٫؟!.. أـ ثةٵصؽاد ا٣ػؾٱ٨ أـ ثة٣ذةرٱ
 ٦ةدٮا كدٚ٪ٮا ٝج٢ أف دذن٢١ ا٣عؽكد ٩ٛك٭ة؟!

ك٧٣ة ٧٧٬خ ثأف أذ٠ػؿق أف ظػت اٵكَػةف ٦ػ٨ اٷٱ٧ػةف، ٔٞػؽ ثػٲ٨ ظةصجٲػ٫ 
 كر٦ٞ٪ٰ ث٪ْؿة ٧ٔٲٞح كٝةؿ:

أ٣ٲكػػخ اٵرض كاظػػؽة؟! أ٣ػػٲف ا٣٪ػػةس ٦ػػ٨ أب كاظػػؽ؟! إذف، ٧٣ػػةذا  -
 ٰ ُٝٓ أرًٲح دكف ٗٲؿ٬ة؟!ٱعؽدكف ظج٭٥ كاٚذؼةر٥٬ ٚ

ٕٚػػؽ٣خ ٔػػ٨ دػػؾ٠ٲؿق ثٕػػؽ ا٣ػػؾم قػػ٧ٕذ٫ ٦٪ػػ٫، كا٩ٞػػةد ١ٚػػؿم إ٣ػػٯ دع٤ٲػػ٢ 
٠ٺ٦ػػ٫ كأ٩ػػة أراق ٱٕذػػؿض َؿٱػػٜ ظ٧ػػةؿ ٱ٧ػػؿ ثٕؿثذػػ٫ ٦ػػ٨ أ٦ة٦ػػ٫.. ْٚ٪٪ػػخ أ٩ػػ٫ 
قٲكػػذٕٲ٨ ثػػ٫ ٚػػٰ ظ٧ػػ٢ ظٞٲجذٲ٪ػػة ا٣سٞٲ٤ذػػٲ٨، كَٛٞػػخ أ٩ذْػػؿ ذ٣ػػٟ ٦ؿاٝجػػة 

ؿ دىػػؿؼ ١ٔػػف ظؿ٠ػػةت مػػٛة٬٭٧ة ا٣ذػػٰ ٹ دىػػ٤٪ٰ أوػػٮاد٭ةز ٗٲػػؿ أف ا٣ع٧ػػة
دٮٰٕٝ، كأمةر ثٲؽق إ٣ٯ ٦ذضؿ ٤ٔٯ ثٕؽ ػ٧ف د٠ػة٠ٲ٨ ٦ػ٨ ٦ػٮٰٝٛز ٣ٲؼػؿج 
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ا٧٣ذ٪جػػٰ ٦ػػةٹ ٦ػػ٨ صٲجػػ٫ كٱؽقػػ٫ ٚػػٰ ٠ػػٙ ا٣ع٧ػػةؿ مػػة٠ؿا إٱػػةق، كٱ٤ذٛػػخ إ٣ػػٰ 
 ٦ؼجؿا ثٕؽ أف اقذأ٩ٙ ا٣ع٧ةؿ َؿٱ٫ٞ كقٍ ا٣ـظةـ:

٣ٞؽ وةر اق٥ هللا ا٣ْٕػٲ٥ اٵْٔػ٥ أٝػؿب ٣ػٰ ٦ػ٨ أم كٝػخ ٦ٌػٯ!..  -
 د٠ةف ٚؿا٩نٲك١ٮ! ٣ٞؽ د٣٪ة ا٣ع٧ةؿ ٤ٔٯ

ٚؽ٣ٙ ا٧٣ذ٪جٰ إ٣ٯ ا٧٣ذضؿ ثؼُٮات ٬ةداح د١ٕف ٦ػؽل إصٺ٣ػ٫ ٧٣ػة ٱػٮد 
ا٣عىٮؿ ٤ٔٲ٫، ٚٲ٧ة دأ٩ٲخ ٦ذأ٦ٺ كاص٭ح ا٧٣ع٢ ا٣ذٰ ثؽت أ٠سؿ ٚؼة٦ح ٦ػ٨ 
ا٣ذػػٯ دضةكر٬ػػة، ٦ذػػأ٦ٺ ٚػػٰ اػػػذٺؼ ا٧٣ضػػٮ٬ؿات ا٣ذػػٰ زٱ٪ذ٭ػػة، كٚػػٰ ثؿٱػػٜ 

ا٣ذػػٰ ٠٪ػػخ أظ٤٧٭ػػة ٚػػٰ  ا٣ٞٺاػػؽ ا٣ؾ٬جٲػػح ا٣ذػػٰ ٠ة٩ػػخ أ٠سػػؿ ٧٣ٕة٩ػػة ٦ػػ٨ ا٣ػػؽ٩ة٩ٲؿ
ظٞٲجذٰ.. ٹ أ١٩ؿ أ٩٪ػٰ اظذٞػؿت ص٧ػةؿ ذ٬جػٰ ٣عْذ٭ػة، ثٲػؽ أ٩٪ػٰ قػؿٔةف ٦ػة 
اثذكػػ٧خ ظػػٲ٨ دػػؾ٠ؿت أ٩ػػ٫ أ٠سػػؿ ٧٠ٲػػح ٦ػػ٨ ا٣ػػؾم أراق أ٦ػػة٦ٰز ٣ٲؼجػػٮ إٗػػؿاؤق 
٤ٔػػػٯ ا٣ٛػػػٮر، كأ٩ىػػػؿؼ ٔ٪ػػػ٫ داػػػػٺ ا٧٣ذضػػػؿ ٔجػػػؿ ثٮاثذػػػ٫ ا٣ٮاقػػػٕح ا٣نػػػؽٱؽة 

مػػج٫ ث٧ذعػػٙ ٦٪ػػ٫ إ٣ػػٯ اٷًػػةءة.. كظة٧٣ػػة ا٩ذ٭ٲػػخ إ٣ػػٯ رد٬ذػػ٫ ا٣ذػػٰ ٠ة٩ػػخ أ
د٠ػػػةف ٦ضػػػٮ٬ؿاتز ا٩ج٭ػػػؿت ثعكػػػ٨ ا٣ذىػػػ٧ٲ٥، كثجؿأػػػح اقػػػذ٘ٺؿ اٷًػػػةءة 
كا٧٣كػػػػةظح ٚػػػػٰ إثػػػػؿاز ٦عةقػػػػ٨ ا٣ع٤ػػػػٰ، قػػػػٲ٧ة كأف َؿٱٞػػػػح ٔؿًػػػػ٭ة ٠ة٩ػػػػخ 
ٚٮًػػٮٱح ك٦٪٧ْػػح ٚػػٰ ا٣ٮٝػػخ ٩ٛكػػ٫.. أ٠ة٣ٲػػ٢ ذ٬جٲػػح ٤ٔػػٯ ا٣ؿػػػةـ، كأٝػػؿاط 
٦٪سػػٮرة ٤ٔػػٯ ا٣عؿٱػػؿ.. قٺقػػ٢ دذػػؽ٣ٯ ٦ػػ٨ ا٣كػػٞٙ، كأقػػةكر ٦ىػػٛٮٚح ٤ٔػػٯ 
ا٣ضػػؽراف.. كثػػٲ٨ ٠ػػ٢ ُٕٝػػح كُٕٝػػح، ٩جةدػػةت كػؿٱػػؿ ٦ٲػػةق ٱػػٮظٰ ثػػة٣٪ٕٲ٥.. 
كٰٚ ٧ٜٔ ا٧٣ذضؿ ٠ة٩خ ٬٪ػةؾ زثٮ٩ػح مػةثح ٚػٰ ٠ة٦ػ٢ زٱ٪ذ٭ػة، دؿدػؽم ٚكػذة٩ة 
أظ٧ؿ كدعةكؿ أف د٤ٜ٘ ٝٺدة ٔ٪ؽ ٦٪ةثخ مٕؿ٬ة اٵقٮد ا٣ُٮٱ٢.. ٚةٝذؿثػخ 
٦ػػػػ٨ ا٧٣ذ٪جػػػػٰ ا٣ػػػػؾم دْػػػػة٬ؿ ثةٹ٬ذ٧ػػػػةـ ث٧ض٧ٮٔػػػػح ٦ػػػػ٨ ا٣ؼػػػػٮاد٥ ا٣ؿصة٣ٲػػػػح، 

 ٧٬كخ ٫٣ ًةظ١ة:ك
أ٦ةز٣ػػػخ دْػػػ٨ أف اقػػػ٥ هللا ا٣ْٕػػػٲ٥ اٵْٔػػػػ٥ ٚػػػٰ ٬ػػػؾا ا١٧٣ػػػةف ٱػػػػة  -

 ٦ذ٪جٰ؟!
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 ٚؿ٦ٞ٪ٰ ث٪ْؿة اقذٛ٭ةـ كٝةؿ:
 ك٦ة ا٣ٌٲؿ ٰٚ ذ٣ٟ؟! أـ أ٩ٟ دؿل ٦ة ٹ أراق ٱة أظ٧ؽ؟! -

 ٢ ثىؿم ٰٚ أرصةء ا٧٣ذضؿ:ٲز٥ أصجذ٫ كأ٩ة أص
ٱ١ٛٲٟ أف د٪ْػؿ إ٣ػٯ ٦ػة ظٮ٣ػٟ! أ٧٣ػةس كذ٬ػت كٌٚػح، كٚذػةة مػج٫  -

 .. ٢٠ ا٧٣ؤمؿات ثٕٲؽة ٨ٔ ا٣ـ٬ؽ كا٣ذٞٮل ٱة وةح!ٔةرٱح!

 ٌٚعٟ ا٧٣ذ٪جٰ ٤ٝٲٺ، كٝةؿ ك٬ٮ ٱضؿب ػةد٧ة ٤ٔٯ ػ٪ىؿق:
 ٱة ٣ٟ ٨٦ ٗؿ! -
 أ٩ة ٗؿ؟! -
 أص٢ ٱة أظ٧ؽز أ٩خ ٗؿ ٔؽٱ٥ ا٣ذضةرب، ٤ٝٲ٢ ا٧٣ؽارؾ.. -

 ٵٝٮؿ ٫٣ ٦كذٮًعة:
 ٬ٺ د٤ٌٛخ ك٩ٮرد٪ٰ ٱة كاقٓ ا٧٣ؽارؾ؟! -

 ٚأصةب كٝؽ كًٓ ٱؽق ثٲ٨ ٦٪١جٰ:
 ٧ْة٬ؿ ػؽأح..إف ا٣ -

 رددت ٤ٔٲ٫ ثٕضة٣ح:
إف ٠ػػػةف ٚؿا٩نٲكػػػ١ٮ ٬ػػػؾا ظػػػة٦ٺ ٹقػػػ٥ هللا اٵْٔػػػ٥، ٧٣ػػػةذا ٱؿًػػػٯ  -

 ا٣ٕٞٮد ٰٚ ١٦ةف ٹ ٱؼ٤ٮ ٨٦ اٷٗؿاء؟!

 ٚأصةب كٝؽ اردٕٛخ ظٮاصج٫ ٦ذٕضجة:
قػػجعةف هللا؟! أٹ دػػؾ٠ؿ ٦ػػة ٝة٣ػػ٫ ا٣نػػٲغ؟! أ٩كػػٲخ ثػػأف اٵٝٮٱػػةء ٬ػػ٥  -

 ٣ٲ٭ة ٤ٝٮث٭٥؟!ا٣ؾٱ٨ ٱٕٲنٮف ثٲ٨ ا٧٣٘ؿٱةت دكف أف د٤ذٛخ إ

 ٵًعٟ ٨٦ ٠ٺ٫٦ ٝةاٺ:
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كاٳف وؿت دأػؾ ث١ٺـ ا٣نٲغ كأ٩خ ا٣ؾم ٹ ٱذٮرع ٨ٔ اٹ٩ذٞػةص  -
!٦٪٫ 

 ٚؿد ٝةاٺ:
اقػػػ٧ٓ ٱػػػة أظ٧ػػػؽ، ٣ُة٧٣ػػػة دْػػػة٬ؿ أوػػػعةب اٵقػػػؿار ث٧ْػػػة٬ؿ د٪ػػػةٝي  -

 ٧ٌ٦ٮف أقؿار٥٬.. 
 ٥٣ أٚ٭٥ ٱة مةٔؿ!  -
 اق٥ هللا اٵ٥ْٔ ٬ٮ أرٝٯ قؿ ٝؽ ٱٕؿ٫ٚ إ٩كةف، أٹ دذٜٛ ٦ٰٕ؟  -
 أص٢ ٱة ٦ذ٪جٰ، أدٜٛ ٦ٕٟ. -
كأ٩خ د٥٤ٕ صٲؽا ثأف أ٤ٗػت ٦ػ٨ ٱؿٱػؽكف ٦ٕؿٚػح ٬ػؾا ا٣كػؿ، ٬ػ٥ ٦ػ٨  -

 ا٣ٛٞ٭ةء كا٧٤ٕ٣ةء ا٧٣ذؽٱ٪ٲ٨، أ٣ٲف ٠ؾ٣ٟ؟
 د٧ة٦ة.. أدٜٛ ٦ٕٟ.. -

 ز٥ اثذك٥ ا٧٣ذ٪جٰ كٝةؿ:
إذف ٚػػػأأ٨٦ ١٦ػػػةف ٝػػػؽ ٱعٛػػػِ هللا قػػػؿق ٚٲػػػ٫، ٬ػػػٮ ا١٧٣ػػػةف ا٣ػػػؾم ٣ػػػ٨  -

. ٦ة ٱٕ٪ٰ أف ١٦ة٩ة ٠٭ؾا ٱذٮ٫ٕٝ أظؽ ٨٦ ٬ؤٹء ا٧٤ٕ٣ةء كا٧٣ذؽٱ٪ٲ٨.
 ٬ٮ اٵ٩كت ٣نؼه ٱع٢٧ قؿا ٠جٲؿا ٠٭ؾا..

٦ؿة أػؿل ثؽا صٮاب ا٧٣ذ٪جٰ ٦٪ُٞٲة، ك٠ة٣ٕةدة، أزةر دٛكٲؿق ٬ؾا زكثٕح 
٠جٲػػؿة ٚػػٰ ذ٬٪ػػٰ.. زكثٕػػح ٣ػػ٥ ٱؼؿص٪ػػٰ ٦ػػ٨ دكا٦ذ٭ػػة إٹ ٦٪ْػػؿ ٚؿا٩نٲكػػ١ٮ 
ك٬ٮ ٱؼؿج ٨٦ ثةب ظضؿة دٞةث٢ ٦ٮٝٙ ا٣ـثٮ٩ح ا٣نةثح.. ٣ٞػؽ ثػؽا ٠٭ػٺ أز٬ػؿ 
ٚػػٰ ٔٞػػؽق ا٣ؼػػة٦ف، ٦ذٮقػػٍ ا٣ٞػػؽ، ثنػػٕؿ ٧٦ػػٮج ٝػػؽ ٗػػـا ا٣نػػٲت ٧ْٕ٦ػػ٫، 
كصجػػػٲ٨ كاقػػػٓ ٱ٪ذ٭ػػػٰ إ٣ػػػٯ ظػػػةصجٲ٨ ظػػػةدٱ٨ كٔٲ٪ػػػٲ٨ ٚػػػةدعذٲ٨، ٦ػػػٓ أ٩ػػػٙ 
٦كػػذٞٲ٥ أمػػ٥ ٱػػٮظٰ ثةٵ٩ٛػػح كا٣ٞػػٮة، ٗٲػػؿ أف ٣عٲذػػ٫ ا٣ؼٛٲٛػػح كاثذكػػة٦ةد٫ 
ا٧٣ذ١ػػؿرةز أًػػٛخ ٤ٔٲػػ٫ كدأػػح كَٲجػػح، ٔػػؽا أ٩ػػ٫ ٠ػػةف ٱؿدػػؽم ٠٪ػػـة ػٌػػؿاء 

ة٧٣ة.. ٚض٤ٕػخ. أدٛػؿس ٚػٰ ٦ْ٭ػؿق ٚٲ٧ػة دٮصػ٫ إ٣ػٯ ا٣نػةثح أّ٭ؿد٫ ٣ُٲٛة ٦ك



 

260 

 
 

كأػؾ ٱؼجؿ٬ػة ث٤ٕ٧ٮ٦ػةت ٔػ٨ ا٣ٞػٺدة ا٣ذػٰ اػذةرد٭ػة، ٝجػ٢ أف ٱ٧ٲػ٢ ا٧٣ذ٪جػٰ 
 ٤ٔی أذ٩ٰ ٬ة٦كة:

 ٔ٪ؽ٦ة د٪ىؿؼ ا٣ٛذةة، دٞؽـ إ٣ی ٚؿا٩نٲك١ٮ كد٥٤١ ٫ٕ٦.. -

 ٚعؽٝخ إ٣ٲ٫ ٦كذ٘ؿثة:
 ٦ةذا قأٝٮؿ ٫٣؟! ك٦ة ظةصذٰ ثة٣عؽٱر إ٣ٲ٫؟! -
اػذ٤ػػػٜ أم ٦ٮًػػػٮع ٣ذضةذثػػػ٫ أَػػػؿاؼ ا٣عػػػؽٱر ظذػػػی ٧٠ػػػة دكػػػ٧ٓ..  -

 .. اٷردٲةحٱكٕ٪ٰ اقذ٪ُةؽ ٝؿٱ٪٫ كٝؿاءة أ١ٚةرق ٰٚ ٦٪ذ٭ی 

 كص٧خ ٰٚ ١٦ة٩ٰ كأصجذ٫ ٦ذؿددا:
 ٥٧٦.. ٨١٣.. ٹ أدرم ثأم ٦ٮًٮع قأٚةدع٫! -

 ٚعؽص٪ٰ ا٧٣ذ٪جٰ ث٪ْؿة صةدة ك٬ٮ ٱٞٮؿ:
٣ٞؽ صبػخ ٦ىػ٧٧ة ٤ٔػی أػػؾ اٹقػ٥ اٵْٔػ٥، ٚػٺ دٛكػؽ ٤ٔػٰ ٔـ٦ػٰ  -

.. دٞػػؽـ إ٣ٲػػ٫ كظةدزػػ٫ ٚػػٰ أم مػػٰء، كأَػػ٢ ٦ٕػػ٫ !ؾارؾ ا٣ٮا٬ٲػػحثأٔػػ
 ..!ا٣عؽٱر

ا٩ىػػؿٚخ ا٣ٛذػػةة كدٞػػؽ٦خ. ٩عػػٮ ٚؿا٩نٲكػػ١ٮ كأ٩ػػة أثعػػر ٔػػ٨ ٦ٮًػػٮع 
أٚذعػػػ٫ ٦ٕػػػ٫.. كث٧ضػػػؿد أف ثػػػةدر٩ٰ ثة٣جنةمػػػح كاٹثذكػػػةـز ٦ػػػؽدت ٣ػػػ٫ ٱػػػؽم 

 كوةٚعذ٫ ٤ٔی ا٣ٛٮر:
٦ؿظجة قٲؽ ٚؿا٩نٲك١ٮ، أدٔی أظ٧ؽ ك٣ٞؽ صبخ إ٣ٲٟ ٰٚ ٦ٮًٮع  -

 .٬ةـ.

ٰٚ د٤ٟ ا٤٣عْح ٠ةف ا٧٣ذ٪جٰ ٱُؿؽ رأق٫ كٱٌٓ ٱؽق ٰٚ صٲجػ٫ ٦ذؿٝجػة، 
 ٚٲ٧ة ظؿؾ ٚؿا٩نٲك١ٮ رأق٫ ثة٬ذ٧ةـ كٝةؿ ٣ٰ:

 ..!٤ٔی ا٣ؿظت كا٣كٕح قٲؽم.. د٢ٌٛ -
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 ٚض٤جخ ظٞٲجذٰ ككًٕذ٭ة أ٦ة٦ٰ كأ٩ة أمٲؿ إ٣ٲ٭ة ٝةاٺ:
 إف ٦ٰٕ ذ٬جة أرٱؽ ثٲ٫ٕ.. -

ة ثة٣ػؽػٮؿ إ٣ػی ١٦ذجػػ٫ ٩ْػؿ ٚؿا٩نٲكػ١ٮ إ٣ػی ا٣عٞٲجػح ٦ُػٮٹ.. زػػ٥ أمػةر ٤ٔٲ٪ػ
ا٣ؾم ٹ ٱٞػ٢ دىػ٧ٲ٫٧ ص٧ػةٹ ٔػ٨ ثٞٲػح ا٧٣ذضػؿ.. ٚض٤كػخ إ٣ػی ٱ٧ػٲ٨ ا١٧٣ذػت 
كقػػؿظخ ٦عػػؽٝة إ٣ػػی ا٧٣ىػػةثٲط ا٣ذػػٰ ادؼػػؾت مػػ٢١ ٚٞةٔػػةت ث٤ٮرٱػػح د٧ذػػؽ 
٤ٔی َٮؿ ا٣كٞٙ كٔؿ٫ً، إ٣ی أف كَأ ا٧٣ذ٪جٰ ٤ٔػی ٝػؽ٦ٰ ك٣ٛػخ ا٩ذجػة٬ٰ 

ا٣ذعػػؽٱٜ..  إ٣ػػی ٦ٌػػٲٛ٪ة ا٣ػػؾم ٠ػػةف ٱجذكػػ٥ ٚػػٰ كص٭ػػٰ ٦٪ذْػػؿا ا٩ذ٭ػػةاٰ ٦ػػ٨
ٚأػؿصخ ثٌٕح د٩ة٩ٲؿ ٨٦ ظٞٲجذٰ كَؿظذ٭ة ٤ٔی ا١٧٣ذػتز ٣ٲع٧ػ٢ كاظػؽة 

 ٦٪٭ة كٱجؽأ ٰٚ ٦ٕةٱ٪ذ٭ة ك٬ٮ ٱكأ٣٪ٰ:
 أ٠٪خى ٰٚ دؿ٠ٲة؟! -

 أصجذ٫ ٦كذ٘ؿثة:
 ٹ!  -

 ٣ٲكأؿ ٦ضؽدا:
 إذف ٠٪خ ٰٚ قٮرٱة؟! -

 أصجذ٫ ثةقذ٘ؿاب أ٠جؿ:
 ٹ!.. ٧٣ةذا؟! ٦ة اٵ٦ؿ؟! -

 ٚأكًط دكةؤٹد٫ ٝةاٺ:
.. !اقذ٘ؿثخ ا٦ذٺ٠ػٟ ٣ػؽ٩ة٩ٲؿ دٕػٮد ٤٣ؽك٣ػح ا٣جـ٩ُٲػحٹمٰء.. ٍٚٞ  -

٬ػػ٢ ثإ١٦ػػة٩ٰ أف أ٤ٔػػ٥ ٠ٲػػٙ ظىػػ٤خ ٤ٔٲ٭ػػة؟! ٬ػػؾا إف ٠٪ػػخ ٹ د٧ػػة٩ٓ 
 َجٕة..
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٦ػػة ٦ػػ٨ ٦نػػ٤١ح قػػٲؽ ٚؿا٩نٲكػػ١ٮ.. ٣ٞػػؽ ظىػػ٤خ ٤ٔٲ٭ػػة ١٧٠ةٚػػأة ٦ػػ٨  -
وػػػؽٱٜ ٱ٪ٞػػػت ٔػػػ٨ ا١٣٪ػػػٮز، ٬ػػػؾا اٳػٲػػػؿ ٝػػػةـ ثة٩ذـأػػػ٫ ٦ػػػ٨ ا٣ضػػػ٨ 

 ا٣ؿاوؽ..
 ٮز ا٧٣ذعٮ٣ح..آق.. ١٬ؾا إذف.. ٤ٕ٣٭ة ٨٦ ا١٣٪ -
 ٔؾرا قٲؽم، ٥٣ أٚ٭٥! -

 ٚذٮٝٙ ٚؿا٩نٲك١ٮ ٨ٔ ٚعه ا٣ؽٱ٪ةر كأٔةد ك٫ًٕ ٤ٔی ا١٧٣ذت ٝةاٺ:
٤٣ضػ٨ دكؿ كأ٧ْ٩ػػح كدعة٣ٛػةت ٦س٤٪ػػة، ك٧٠ػة صػػؿت ا٣ٕػةدة ٚػػٰ ص٧ٲػػٓ  -

ا٧٣ضذ٧ٕةت، د٪نأ وؿأةت ك٩ـأةت دذُٮر إ٣ی ظػؿكب كٗػـكات.. 
ٚٲ٧ػػػػٮت ا٣ػػػػجٕي، كٱٞػػػػةكـ ا٣ػػػػجٕي، ٚٲ٧ػػػػة ٱ٘ػػػػةدر آػػػػػؿكف ظػػػػة٤٦ٲ٨ 

 أ٦ٮا٣٭٥ ك٠٪ٮز٥٬ إ٣ی أكَةف أ٠سؿ أ٦٪ة كاقذٞؿارا..
 ٥٧٦.. أدٕ٪ٰ أف ا١٣٪ـ ٣ض٨ ٩ـظٮا ٨٦ ثـ٩ُح؟ -
 رث٧ة، ١٣٪٫ ٱجٞی ٦ضؿد اٚذؿاض.. -

 ٚك١خ ٤ٝٲٺ، ز٥ أردؼ:
 ٢ٝ ٣ٰ.. ٥٠ ٦ٕٟ ٨٦ ٬ؾق ا٣ؽ٩ة٩ٲؿ؟ -

دػػؿددت ٚػػٰ إصةثذػػ٫ ٣٭٪ٲ٭ػػح.. كر٦ٞػػخ ا٧٣ذ٪جػػٰ ٦كذنػػٲؿا، ٚأك٦ػػأ ٬ػػؾا اٵػٲػػؿ 
 ة٣ٰ: ٦ٮاٚٞة، كأصجخ اٷٱُ

، ك٦ػػٓ رٚٲٞػػٰ  زٺزػػح آٹؼ كقػػج٧ٕةاح كػ٧كػػٮف دٱ٪ػػةرا ذ٬جٲػػة٦ٕػػٰ  -
 ٦س٤٭ة..

 ٧٬٭٥ ٚؿا٩نٲك١ٮ.. كمجٟ ٱؽٱ٫ ٤ٔی ثُ٪٫ ٝةاٺ:
إف ا٣ٞٮا٩ٲ٨ ا٣ذٰ د٪٥ْ ٦ٕة٦ٺد٪ة ٦ٓ ا٣ـث٪ةء، دضؿـ ٠ػ٢ ثٲػٓ كمػؿاء  -

٣ػػؾ٬ت ٹ ٱذػػٮٚؿ ٤ٔػػی ٝكػػٲ٧ح أك دػػؿػٲه.. ١٣ػػ٨، ثإ١٦ػػة٩ٰ إرمػػةدؾ 
.. إ  ٹ أ٩٪ٰ ٹ أ٩ىعٟ ثجٲ٫ٕ أثؽا.. إ٣ی ٨٦ ٱنذؿٱ٫ إف أردتى
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 قأ٣ذ٫ ٦كذ٘ؿثة:
 ك٥٣ى ٹ أثٲ٫ٕ؟! -

 ٚأصةب ثكؤاؿ آػؿ:
 دكذجؽؿ ذ٬جٟ ثؿزـ ٨٦ اٵكراؽ!.. أٱجؽك ٣ٟ ٬ؾا ٦٪ُٞٲة؟ -
 ٢٠ ا٣٪ةس د٢ٕٛ ذ٣ٟ. -
 ٥٣ أقأ٣ٟ ٨ٔ ا٣٪ةس.. ٢٬ ٱجؽك ٣ٟ ذ٣ٟ ٦٪ُٞٲة؟! -
 ٹ.. ك٨١٣ ٣٭ؾق ا٣ؿزـ ٨٦ اٵكراؽ ٝٲ٧ح أٱٌة. -
 قذ٪٭ةر ٱٮ٦ة ٦ة.. ٬ؾق ا٧ٕ٣ٺت ا٣ٮرٝٲح -
 ك٨٦ ٝةؿ ذ٣ٟ؟ -
ا٣ؽراقػةت اٹٝذىػةدٱح.. إًػةٚح إ٣ػی ذ٣ػٟ، ٦ػة دُجٕػ٫ ا٧٣ىػةرؼ ٦ػػ٨  -

أكراؽ أ٠سؿ ث١سٲؿ ٧٦ة د٫١٤٧ ٨٦ ذ٬ػت.. ٩ىػٲعذٰ إ٣ٲػٟ ٱػة ث٪ػٰ، إف 
 ٠ةف ٣ٟ ذ٬ت ٚٺ دج٫ٕ، كإف ٠ةف ٣ٟ ٦ةؿ ٚٺ دجؾرق، ث٢ اقذس٧ؿق..

 كٰٚ أم ٦ضةؿ أقذس٧ؿق؟ -
 ٰٚ ا٣ؾ٬ت. -
 ٦٪ٰ إف ٠٪خ ٹ أثٲ٫ٕ؟!ك٠ٲٙ قأمذؿم ٦ة ٱ٤ـ -
د٤ٕظػػػػ٥ ا٧٣ٞةٱٌػػػػحز ذ٣ػػػػٟ أقػػػػ٥٤ ٣ػػػػٟ ٦ػػػػ٨ أف دكػػػػذٲِٞ ذات وػػػػجةح  -

 كد١ذنٙ أف أكراٟٝ ا٣٪ٞؽٱح وةرت ثٺ ٚةاؽة..

ثٕؽ ٠ٺ٫٦ ٬ؾا، أدر٠خ أف ٦كأ٣ح ا٣جٲٓ وةرت ٦ٮًٮٔة ٤٘٦ٞة.. ٚن١ؿد٫ 
مػػ١ؿا صػػـٱٺ، ك٧٧٬ػػخ ثةٹ٩ىػػؿاؼ، ١٣ػػ٨ ا٧٣ذ٪جػػٰ كَػػأ ٤ٔػػی ٝػػؽ٦ٰ ٦كػػذ٧٭ٺ 

 كٝةؿ:
ٲ٪ػػة ٚؿا٩نٲكػػ١ٮ ٩ىػػٲعح ٝٲ٧ػػح.. رصػػ٢ وػػة٣ط ٦س٤ػػ٫، ٹ ٣ٞػػؽ أقػػؽ  إ٣ -

ػػػ٨ أف ٩جػػػؿح ١٦ة٩ػػػ٫ دكف أف ٩ذٕػػػؿؼ ٤ٔٲػػػ٫ ك٤ُ٩ػػػت وػػػؽاٝذ٫..  ٱعك.
 أ٣ٲف ٠ؾ٣ٟ؟
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اثذكػػ٥ اٷٱُػػة٣ٰ ك٤ٔٲػػ٫ أ٦ػػةرات ا٣ذٮاًػػٓ مػػة٠ؿا، ٚٲ٧ػػة اثذكػػ٧خ ًػػةظ١ة 
٨٦ ١٦ؿ ا٧٣ذ٪جػٰ ك٦ؽٱعػ٫ ا٣ػؾم ٱػؿكـ ٦٪ػ٫ ٠كػت ا٧٣ـٱػؽ ٦ػ٨ ا٣ٮٝػخ ٣ٞػؿاءة 

 إ٣ی ٦ٕٞؽم، ثٲ٪٧ة اقذؿق٢ ا٧٣ذ٪جٰ ظؽٱس٫ ٝةاٺ:أ١ٚةر ٚؿا٩نٲك١ٮ.. ٕٚؽت 
ٚػػٰ ٔة٧٣٪ػػة ا٤٧٣ػػٰء ثة٣ضنػػٓ، ٱ٪ػػؽر أف ٩ىػػةدؼ رصػػٺ ٩ـٱ٭ػػة ٦س٤ػػٟ ٱػػة  -

 ٚؿا٩نٲك١ٮ.. ٣ٞؽ دجٲ٨ أ٩ٟ أظؿص. ٦٪ة ٤ٔی أ٦ٮا٣٪ة..

 أصةب ٚؿا٩نٲك١ٮ ك٬ٮ ٱٌٓ ٱ٧٪ةق ٤ٔی وؽرق:
ا٣ٕٛٮ قػٲؽم، إ٧٩ػة كددت أف أ٣ٛػخ ا٩ذجة٧١٬ػة إ٣ػی ٦ػة ٝػؽ دػؤكؿ إ٣ٲػ٫  -

 ك٨٦ أٱ٨ صبذ٧ة؟ ؟ةع.. ٤ٔی ذ٠ؿ ا٣ىؽاٝح، ٨٦ أ٩ذ٧ةاٵكً

ؼ ا٧٣ذ٪جٰ ث٪ٛك٫ دكف اٷمةرة إ٣ی ظٞٲٞذ٫:  ٕٚؿَّ
اق٧ٰ أظ٧ؽ ث٨ ا٣عكٲ٨، ٠ٮٰٚ ٔؿاٝػٰ ا٧٣٪نػأ.. أدٱػت كٚٲ٤كػٮؼ،  -

 أظت ا٣كٛؿ كا٧٣ُة٣ٕح كر٠ٮب ا٣ؼٲ٢.. 

 كٔٞت ٚؿا٩نٲك١ٮ:
 قؿرت ث٧ٕؿٚذٟ قٲؽ أظ٧ؽ.. -

 ز٥ ا٣ذٛخ إ٣ٰ كٝةؿ:
 .. ٨٦ د١ٮف؟كأ٩خ أٱ٭ة ا٣ٛذی -

 أصجذ٫ ٝةاٺ:
اق٧ٰ أظ٧ؽ ٩ضػ٥ ا٣ػؽٱ٨.. ٦٘ؿثػٰ ٦ػ٨ ث٤ػؽة دػةٚؿاكت، دؼؿصػخ ٦ػ٨  -

٤٠ٲػح اٹٝذىػةد.. كأ٩ػة ٤ٔػی ا٣٪ٞػػٲي ٦ػ٨ رٚٲٞػٰ، ٹ أظػت ا٣ؼٲػػ٢ كٹ 
 أظت ا٣كٛؿ كا٣ذضٮاؿ..

 ٚةثذك٥ اٷٱُة٣ٰ كٝةؿ:
قػػؿرت ث٧ٕؿٚذػػٟ.. ١٣ػػػ٨، رث٧ػػة ٤ٔٲػػػٟ أف دٕٲػػؽ ا٣ذ١ٛٲػػػؿ ٚػػٰ ٦كػػػأ٣ح  -

 ا٣كٛؿ كا٣ذضٮاؿ.
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 ؟٥ِ٣ى  -
إف اٷ٩كةف ا٣ؾم ٱضٮؿ ٱ١ذكت ٦٪ْٮرا مةقٕة ٨ٔ ا٣عٲةة، ٤ٞٔٲذ٫  -

ا٧٣ؿ٩ػػح دكػػذُٲٓ أف د١ٲٛػػػ٫ ٦ػػٓ ٦ؼذ٤ػػٙ ا٣ْػػػؿكؼ.. أ٦ػػة ا٣ػػؾم ٱ٤ػػػــ 
١٦ة٩ة كاظؽاز ٚ٘ة٣جة ٦ة ٱذض٧ؽ ٫٤ٞٔ ٤ٔػی د١ٛٲػؿ ٔٞػٲ٥ز ٚٲؼػةؼ ٦ػ٨ 

 ٢٠ صؽٱؽ، كٱكذ٥ْٕ ٢٠ ثكٲٍ، كٱ٘ؿؽ ٰٚ ٠ٮب ٦ةء..

 ٕٚٞت ا٧٣ذ٪جٰ ٦٪نؽا:
 ٱجٞی أثؽ ا٣ؽ٬ؿ ثٲ٨ ا٣عٛؿ..    زضجةؿك٨٦ ٱذ٭ٲت وٕٮد ا٣ -

 ك٤ٔٞخ ٤ٔی ثٲذ٫ ٦٪ذٞؽا:
٥٣ى ٱذ٭ةٚخ ا٣ض٧ٲٓ ٤ٔی ث٤ػٮغ ا٧ٞ٣ػ٥ ٱػة٦ذ٪جٰ؟!.. إ٩٪ػٰ أٔػٲل ٤ٔػی  -

٧ٝح صج٤ٲح كٹ أر  ٣ؾة ٰٚ ذ٣ٟ! أـ ٤ٕ٣٪ٰ ٨٦ ٔنػةؽ ا٣٘ػٮص ا٣ػؾم 
 ٱ٤ٌٛٮف اٵ٧ٔةؽ ا٣ؼٛٲح؟!..

 ٚأٔؿض ٨ٔ ٠ٺ٦ٰ كرد ث٪جؿة ٱ٤٧ؤ٬ة ا٣ذٕة٣ٰ:
 . ا٥٧ٞ٣ ٤٧٤٣ٮؾ..ا٥٧ٞ٣ ٤٧٤٣ٮؾ. -

 ٝج٢ أف ٱؿد ٤ٔٲ٫ ٚؿا٩نٲك١ٮ ثةق٧ة كٰٚ ٔٲ٪ٲ٫ ثؿٱٜ ٨٦ ا٣ُٛ٪ح:
٨١٣.. كأ٩ػخ دىػٕؽ إ٣ػی ا٧ٞ٣ػح ٹ دػ٪ف أف دكػذ٧ذٓ ث١ػ٢ ٣عْػح ٤ٔػی  -

ا٣ُؿٱػٜ، قػػٲ٧ة كأف ا٣نػؼٮص كا٧٣٪ػػةّؿ ا٣ض٧ٲ٤ػح دٞػػ٢ ٧٤٠ػة اثذٕػػؽ٩ة 
٨ٔ ا٣كٛٮح.. ٬ؾا ١٣ٲٺ ٱ٪ذ٭ٰ ثٟ ا٧٣ُةؼ كظٲؽا ٠بٲجة كدؽرؾ ثٕؽ 

 كاف أ٩ٟ ٝؽ إًٔخ ا١٣سٲؿ ظٲ٨ اٝذىؿت ٤ٔی ٗةٱذٟ..ٚٮات اٵ

 اثذك٥ ا٧٣ذ٪جٰ، كق١خ ٤٣عْةت ٱ٭ـ رأق٫.. ز٥ ٝةؿ:
قٲؽ ٚؿا٩نٲك١ٮ.. إف ٣ػٰ ظؽقػة ٱٞػٮؿ إ٩ػٟ إ٩كػةف ٠سٲػؿ ا٣ذضػةرب،  -

ػجٲؿ ثذ٤ٞجػةت ا٣عٲػةة.. كإ٩ػٰ ٵكد أف د٤ُٕ٪ػة ٤ٔػی ا٤ٞ٣ٲػ٢ ٦ػ٨ ذ٣ػٟز 
 ٤َجة ٣ٶ٩ف كا٣٪ىط ٦ٕة..
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 ك٨ ٩ٲح ٱجذك٥:ٚةقذٮًط ٚؿا٩نٲك١ٮ ٨ٔ ظ
 ٨ٔ أم مأف ٨٦ مؤكف ظٲةدٰ دكذؼجؿ ٱة قٲؽم اٵدٱت؟ -

 أصةب ا٧٣ذ٪جٰ ك٤ٔی مٛذٲ٫ اثذكة٦ح ١٦ؿ ص٤ٰ:
ظجؾا ٣ٮ قؿدت ٤ٔٲ٪ػة ٝىػح ظٲةدػٟ، ك٠ٲػٙ ا٩ذ٭ػی ثػٟ اٵ٦ػؿ ٦كػ٧٤ة  -

 ٰٚ ثٺد ا٧٣٘ةرثح؟

أدر٠خ ٣عْذ٭ة أف رٚٲٰٞ ٥٣ ٱْٛؿ ثٕؽ ث٧جذ٘ةق، كأ٫٩ ٝؽ ٱُٲ٢ ا٣عؽٱر 
ٺ ٰٚ اقذ٪جةط اٹق٥ اٵ٥ْٔ ٦ػ٨ ًػ٧ٲؿ ٚؿا٩نٲكػ١ٮ أك ٵَٮؿ ٦ة ٱ١٧٪٫ أ٦

. ك٤ٔػػی ا٣ػػؿ٥ٗ ٦ػػ٨ ػجػػر َؿٱٞذػػ٫ كد٩ةءد٭ػػة، ٣ػػ٥ ٱجػػةدر ًػػ٧ٲؿم .٦ػػ٨ ٝؿٱ٪ػػ٫
ثذأ٩ٲجٰ ٤ٔی ا٣ك١ٮت ٔػ٨ ذ٣ػٟ، ثػ٢ اقػذع٤ٲخ ا٤٣ٕجػح ٦كػذ٧ذٕة ثٲ٪٧ػة أصػةب 

 ٚؿا٩نٲك١ٮ ثكؿد ٝىح ظٲةد٫ دكف دؿدد أك دعِٛ:

ا٣ؿػػػةـ ا٣نػػ٭ٲؿ، قأقػػذ٭٢ ٝىػػذٰ ثػػؾ٠ؿ صػػؽم، إ٩ػػـك ثة٣ػػؽٱ٪ٰ دػػةصؿ  -
كٔؿاب ا٧٣ةٚٲة اٵمػ٭ؿ ٚػٰ رك٦ػة، ٚػٺ ٱ١٧٪٪ػٰ ا٣عػؽٱر ٔػ٨ ٔػةا٤ذٰ 
دكف اٷمػػةرة إ٣ػػٯ إ٩ػػـك ا٣ػػؾم دكػػػذ٧ؽ ٦٪ػػ٫ صة٬٭ػػة كاظذؿا٦٭ػػة.. ٝػػػؽ 
دكػذ٘ؿب ٔػػؽـ امػ٧بـازم ٦ػػ٨ ٦ةًػٲ٫ اٷصؿا٦ػػٰ.. ١٣ػ٨ ٔ٪ػػؽ٦ة د٤ٕػػ٥ 
٦ػػؽل دٞؽٱكػػ٪ة ٩عػػ٨ اٷٱُػػة٣ٲٲ٨ ٧٣ٛ٭ػػٮـ ا٣ٕةا٤ػػح، ككًػػٕ٪ة ٣ػػؿكاثٍ 

أذجةرز قٲج٢ُ ٔضجػٟ كقذنػٛٓ ٣ػٰ، ظٲ٪٧ػة دػؽرؾ  ا٣ٞؿاثح ٚٮؽ ٢٠
أف ٤٣ٞؽر أٹٔٲجػة دػؿصط ٔٮاَٛ٪ػة ٤ٔػٯ ا٣ٌػ٧ٲؿ اٵػٺٝػٰز ػىٮوػة 
ٔ٪ػػػػؽ٦ة ٱذ٤ٕػػػػٜ اٵ٦ػػػػؿ ثضػػػػؽم ا٣ػػػػؾم ٹ أ٤٦ػػػػٟ إٹ أف أظجػػػػ٫، أوػػػػ٤ٰ 
كدةرٱؼٰ ا٣ؾم ٹ ٱ١٧٪٪ٰ ا٣ذ٪١ؿ ٫٣.. ك٠ٲٙ أد٪١ؿ ٨٧٣ ٚذعػخ ٤ٔٲػ٫ 

ام.. ٠ػػػػةف ٔٲ٪ػػػػةم، كدٕ٭ػػػػؽ٩ٰ ثة٣ع٧ةٱػػػػح كا٣ُٕػػػػٙ ٚػػػػٰ ٗٲػػػػةب كا٣ػػػػؽ
ٱؼجؿ٩ٰ أف أ٦ٰ ٣ٮدنٲة ٦ٺؾ دك٨١ ا٣ك٧ةء كأف أثػٰ ثػةك٣ٮ ٝجُػةف 
قػػٛٲ٪ح دضػػٮب ا٣جعػػةر، ك١٬ػػؾا ٦ػػؿت ا٣كػػ٪ٮات ا٣ؼ٧ػػف اٵك٣ػػٯ ٦ػػ٨ 
ظٲةدٰ دكف أف أرا٧٬ة، كاٝذىؿت ٦ٕؿٚذٰ ث٭٧ة ٤ٔٯ ٦ة ٱع١ٲػ٫ ٣ػٰ 



 

267 

 
 

صؽم ٔ٪٭٧ة ٠ٞىه ٧٣ة ٝج٢ ا٣٪ٮـ.. اقذ٘ؿؽ اٵ٦ػؿ قػ٪ذٲ٨ أػػؿٱٲ٨ 
ا٧٣ٞجؿة ك٩ٞػٙ ٔ٪ػؽ مػة٬ؽة ٝجػؿ ٠ذػت  ٝج٢ أف ٱىُعج٪ٰ صؽم إ٣ٯ

.. ٧٤ٔػػخ أ٩ػػ٫ ٝجػػؿ أ٦ػػٰ، ٤ٔ91/9/9191ٲ٭ػػة ٣ٮدنػػٲة رٱ٪ػػةرم ا٧٣ذٮٚػػةة 
كأدر٠ػػخ ٔ٪ػػؽ٦ة رأٱػػخ ا٣ذػػةرٱغ أ٩٭ػػة ٚةرٝػػخ ا٣عٲػػةة ٱػػٮـ ٦ػػٲٺدم.. 
أدػػػؾ٠ؿ أ٩٪ػػػٰ ث١ٲػػػخ ٔػػػؽة ٣ٲػػػةؿ ٦ذٮاوػػػ٤ح صػػػؿاء إظكةقػػػٰ ثػػػة٣ٲذ٥ 
ك٦ٕؿٚذػػٰ أ٩ػػٰ ٹ أ٤٦ػػٟ أ٦ػػة ٠ػػةٳػؿٱ٨! إظكػػةس ْٚٲػػٓ ٚٞػػؽت ٦ٕػػ٫ 

ٮؿ ا٣كػػؤاؿ ٔػػ٨ ٦ىػػٲؿ أثػػٰ ػٮٚػػة ٦ػػ٨ وػػؽ٦ح أػػػؿل! ٝجػػ٢ أف ٌٚػػ
 ٱٞػػٮـ صػػؽم ث٧كػػط ا٣ػػؽ٦ٮع ٔػػ٨ ٔٲ٪ػػٰ، كٱٞػػٮؿ ٣ػػٰ ٧٤٠ةدػػ٫ ا٣ذػػٰ ٦ػػة

ـاؿ دذػػؿدد ٤ٔػػٯ ٦كػػة٦ٰٕ: ".. ٚؿا٩نٲكػػ١ٮ ٹ مػػٰء ٱكػػػذعٜ أف دػػ
٩ج١ٰ ٨٦ أص٫٤ ٰٚ ٬ؾق ا٣عٲةة، كٹ ا٣عٲػةة دكػذعٜ أف ٩ذٮقػ٢ ٦ػ٨ 

٭٥ ١٣ػٲٺ دذٕػت أص٤٭ة.. ٹ د٨١ ٨٧٦ ٱ٤٭سٮف ١٣كػت ا٬ذ٧ػةـ ٦ػ٨ ظػٮ٣
٩ٛكٟ كدؿ٬ٞ٭ػة.. ٱػة ث٪ػٰ أػذ٨ ث٪ٛكػٟ كٹ د٪ذْػؿ ا٣ٕ٪ةٱػح ٦ػ٨ أظػؽ، 
كدػػػػؾ٠ؿ أ٩ػػػػٟ إف اقػػػػذ٘٪ٲخ ٔػػػػ٨ ا٬ذ٧ػػػػةـ ا٣٪ػػػػةس ك٤َػػػػت رًػػػػة٥٬ز 
أوػػجعخ أٗ٪ػػٯ أٗ٪ٲػػةء ٬ػػؾا ا٣ٕػػة٥٣.. ".. ٧٤٠ةدػػ٫ ٬ػػؾق ٠ة٩ػػخ ٦ج٭٧ػػح 
ثة٣٪كػػػػػجح ٣ػػػػػٰ كٝذ٭ػػػػػة، ١٣٪٭ػػػػػة مػػػػػ٤١خ ٚٲ٧ػػػػػة ثٕػػػػػؽ إظػػػػػؽل ا٣ؿ٠ػػػػػةاـ 

٭ػػة مؼىػػٲذٰ.. كٚػػٰ ّػػ٢ كصػػٮد اٷٱؽٱٮ٣ٮصٲػػح ا٣ذػػٰ د٧ؼٌػػخ ٔ٪
رص٢ ٝٮم ٦س٫٤ز ٠ةف ٨٦ ا٧٣كذعٲ٢ أف أدػأزؿ ث٧ؿثٲذػٰ قػٲ٤ٛٲة ذات 

 ..ا٤ٞ٣ت ا٣ع٪ٮف، كا٣ذٰ دجؽك أٝؿب إ٣ػٯ ػةد٦ػح ٣ػٰ ٦٪٭ػة إ٣ػٯ ٦ؿثٲػح
٠ة٩ػػخ دٺٔج٪ػػٰ كدؿاٝج٪ػػٰ ٚػػٰ وػػ٧خ، كٹ د٧٤١٪ػػٰ إٹ ص٧ػػٺ ٝىػػٲؿة 
٣ٺقذٛكػػػػةر ٔػػػػ٨ ٤َجػػػػةدٰ أك ٔ٪ػػػػؽ دؿدٲػػػػت ٗؿٚذػػػػٰ. كظذػػػػٯ أز٪ػػػػةء 

ة ٣ٮاصجةدٰ ا٧٣ؽرقٲح، ٚإ٩٭ة ٹ د٪ُٜ إ٣ٯ ث٧ٞؽار ٦ة ٱ٤ـ٦٪ٰ ٦ؿاصٕذ٭
٣ٛ٭ػػ٥ ا٣ػػؽركسز كا٣كػػجت ٚػػٰ ذ٣ػػٟ، ٱٕػػٮد إ٣ػػٯ أكا٦ػػؿ صػػؽم ا٣ىػػةر٦ح 
ا٣ذػػػٰ دٛػػػؿض ٤ٔٲ٭ػػػة ا٣عٛػػػةظ ٤ٔػػػٯ ٦كػػػةٚح اٵ٦ػػػةف أز٪ػػػةء ٦ٕػػػة٤٦ذٰ 
ػنٲح أف أد٤ٕٜ ث٭ة، كأدأزؿ ثُجةٔ٭ة ا٣ؿٝٲٞح.. ك٢ٕ٣ ٬ؾا ٦ة ٱٛكؿ ٦ة 
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ذات ٱػٮـ، ٔ٪ػؽ٦ة ٝػةؿ ٣٭ػة: " قػػٲ٤ٛٲة! ا٣ذُٞذػ٫ أذ٩ػةم ٦ػ٨ ظػٮار ٣٭٧ػػة 
دض٪جٰ دؽ٣ٲ٢ ٚؿا٩نٲك١ٮ! كظةك٣ٰ أف دؼذىؿم ٦ٕػ٫ ا١٣ػٺـ ثٞػؽر 
٦ة دكذُٕٲ٨ز إ٩ٰ ٹ أرٱؽ ٤٣ٮ٣ؽ أف ٱذأزؿ ثُجٕٟ ا٤٣ُٲٙ ٚٲ٘ؽك ٣ٲ٪ة 

".. اقػػػذ٘ؿثخ مػػػُؿا ٦ػػػ٨ ٠ٺ٦ػػػ٫! كٗػػػةب ٔػػػ٨ ! َػػػؿم ا٣ٕػػػٮد ٠أثٲػػػ٫
ؿؼ ٚػػة٧٬ذٰ مػػُؿق اٳػػػؿ!.. اقػػذ٘ؿثخ أ٦ػػؿق ٣٭ػػة ثػػة١٣ٙ ٔػػ٨ ا٣ذىػػ

٦ٕػػٰ ث٤ُػػٙ، ٚػػٰ ا٣ٮٝػػخ ا٣ػػؾم ٹ ٱذعػػؿج ٚٲػػ٫ ٬ػػٮ ٔػػ٨ ا٤٣ٕػػت ٦ٕػػٰ 
كدػػؽ٣ٲ٤ٰ!. ك٣ٕػػ٢ ظؽازػػح قػػ٪ٰ ظٲ٪٭ػػة، ٦٪ٕذ٪ػػٰ ٦ػػ٨ أف أٚ٭ػػ٥ ظػػؿص 
صؽم ٤ٔٯ أٹ أظذٟ ثنؼه قٮاق، كرٗجذ٫ ٰٚ دٛىٲ٢ مؼىٲذٰ 
٤ٔػػػٯ ا٧٣ٞػػػةس ا٣ػػػؾم ٱؿدٌػػػٲ٫، ١٣٪٪ػػػٰ اظذْٛػػػخ ثة٣ٕجػػػةرة ا٣ذػػػٰ ٣ػػػ٥ 

ٱػػة٩ٮ أز٪ػةء دٮوػػٲ٤ٰ أقػذُٓ اقػذٲٕةث٭ة إ٣ػػٯ أف ا٩ٛػؿدت ثة٣كػةاٜ ٦ةر
٧٤٣ؽرقح ذات وجةح، ز٥ قأ٣ذ٫ ٨ٔ ٦ة٬ٲػح ا٣نػؼه ا٣ُػؿم ا٣ٕػٮد.. 
٦ة ز٣خ أدؾ٠ؿ اثذكة٦ح ٦ةرٱة٩ٮ ٔجؿ ا٧٣ؿآة ك٬ٮ ٱضٲج٪ٰ ثأ٩ػ٫ كوػٙ 
ٱ٤ُٞٮ٫٩ ٤ٔٯ ا٣ؿص٢ ا٣ٌٕٲٙ ا٣ضجةف.. ك٦ة ز٣خ أدؾ٠ؿ ا٣ج٤ج٤ػح ا٣ذػٰ 
أظؽزذ٭ة إصةثذ٫ د٤ٟ ٰٚ دكاػ٤ٰ، كا٣ذػٰ ٣ػ٥ أقػذُٓ ا٣ػذؼ٤ه ٦٪٭ػة 

ثٕؽ٦ة كاص٭خ صػؽم ٚػٰ ١٦ذجػ٫، َة٣جػة ٦٪ػ٫ دٛكػٲؿا ٣ٮوػ٫ٛ أثػٰ إٹ 
ثة٣ضجةف ا٣ٌٕٲٙ.. ٰٚ د٤ٟ ا٤٣عْح ٥٣ ٱكذُٓ ا٣ضؽ أف ٱكػذ٧ؿ ٚػٰ 
قػػؿد ٦٘ػػة٦ؿات أثػػٰ ا٣ٞجُػػةف، ٣ٞػػؽ أدرؾ أ٩٪ػػٰ وػػؿت ٠جٲػػؿا ث٧ػػة ٚٲػػ٫ 
ا١٣ٛةٱػػػح ٣ٲؼجؿ٩ػػػٰ ثة٣عٞٲٞػػػحز ٣ػػػؾ٣ٟ أػػػػؾ ثٲػػػؽم ثٕٲػػػؽا ٔػػػ٨ ا٣ؼػػػؽـ 

ىػػؿ٩ة كٝػػةؿ ٣ػػٰ: " .. كأص٤كػػ٪ٰ ثضػػٮارق ٤ٔػػٯ ٠ؿقػػٰ ٚػػٰ ظؽٱٞػػح ٝ
ظٛٲػػؽم، ٱضػػت ٤ٔٲػػٟ أف د٤ٕػػ٥ أ٩٪ػػٰ مػػؼه ٔػػة٩ٯ ٠سٲػػؿا ٝجػػ٢ أف 
ٱىػ٢ إ٣ػٯ ٦ػة ٬ػٮ ٤ٔٲػ٫ ا٣ٲػٮـ، ٣ٞػؽ ٩نػأت ٚػٰ وػ٤ٞٲح ٦ـارٔػة ٚٞٲػؿا 
ظٞٲؿا.. دٮٰٚ كا٣ؽام ث٧ؿض ٥٣ دكػذُٓ أصؿدػٰ ا٣جكػٲُح اف دػؽٚٓ 
د١ة٣ٲٙ دكاا٫، كٝذ٤خ أػذٰ ا٣ٮظٲؽة أ٦ةـ ٔٲ٪ٰ ٧٤ّة دكف أف أٝٮ 

ة!.. دٕؿًػػػػخ ٣ٺًػػػػُ٭ةد كا٤ْ٣ػػػػ٥ ٦ػػػػؿارا إ٣ػػػػٯ اف ٤ٔػػػػٯ ا٣ػػػػؽٚةع ٔ٪٭ػػػػ
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أصجؿد٪ػػٰ ٝكػػةكة ا٣ْػػؿكؼ إ٣ػػٯ اٹظذ٧ػػةء ثٕةا٤ػػح صؽٱػػؽة كٚػػؿت ٣ػػٰ 
ا٣ع٧ةٱػػح كاٵ٦ػػةف، ك٧٤ٔذ٪ػػٰ أف ا٣ُٲجٮثػػح كا٣ؼ٪ػػٮع قٲةقػػح ٹ د٪ٛػػٓ 
ٰٚ ز٨٦ ا٣ؾاةب كا٣عؿكب، كث٧ٕٲذ٭ة ا٩ذ٧ٞػخ ٵػذػٰ، كوػؿت ٝٮٱػة 

أف ٹ ثٕػػؽ٦ة ٠٪ػػخ ًػػٕٲٛةز ٔ٪ؽاػػؾ ُٕٝػػخ ٤ٔػػٯ ٩ٛكػػٰ كٔػػؽ مػػؿؼ ثػػ
أػٮف ٔػةا٤ذٰ ا٣ضؽٱػؽة ٦٭٧ػة ٤٠ٛ٪ػٰ اٵ٦ػؿ، كأف أّػ٢ كٚٲػة ٣٪ْة٦٭ػة 
٦ػػة ظٲٲػػخ، ك١٬ػػؾا دػػؽرصخ ٚػػٰ ٦ؿادج٭ػػة ثػػإػٺص إ٣ػػٯ أف أوػػجعخ 
زٔٲ٧٭ة.. ٨١٣ ظؽث أف أ٩ضجػخ ك٣ػؽا ثٕػؽ ا٩ذٞػة٣ٰ ٣ؿك٦ػة.. ٬ػؾا ا٣ٮ٣ػؽ 
ا٣ؾم مة٬ؽد٫ ٱ١جؿ ٚػٰ ٠٪ٛػٰ ٱٮ٦ػة ثٕػؽ ٱػٮـ، كٔٞػؽت ٤ٔٲػ٫ ا٣ٕةا٤ػح 

ة٩ذ٪ػػػػػة! كقػػػػػ٥٤ أقػػػػػؿار٩ة ٵٔػػػػػؽاا٪ة ث٧٪ذ٭ػػػػػٯ آ٦ػػػػػةٹ ٠سٲػػػػػؿة، ٝػػػػػةـ ثؼٲ
اٹقذكػػٺـ.!. ٣ٞػػؽ ٠ؿ٬ػػخ أف أرل ٚٲػػ٫ ٔضػػـم ا٣ٞػػؽٱ٥ ٦ػػؿة أػػػؿل، 
ك٠٪ػػػخ قػػػأٝذ٫٤ كٚٞػػػة ٧٣ػػػة دػػػ٪ه ٤ٔٲػػػ٫ أٔػػػؿاؼ ا٣ٕةا٤ػػػح ثؼىػػػػٮص 
ا٣ؼػةا٪ٲ٨، ١٣ػػ٨ اقػذضةثح ٣ذٮقػػٺت ا٣ٛٞٲػػؽة زكصذػٰز ٧ٝػػخ ثةٷثٞػػةء 
٤ٔػػػٯ ظٲةدػػػ٫ ك٩ٛٲػػػ٫ إ٣ػػػٯ قٮٱكػػػؿا.. ٬ػػػؾا اٹثػػػ٨ ٱ١ػػػٮف أثػػػةؾ، ك٬ػػػؾق 

ٕةا٤ح ٬ٰ ا٣ذٰ د٤ُػٜ ٤ٔٲ٭ػة ثٞٲػح ا٣ٕػة٥٣ ٣ْٛػح ا٧٣ةٚٲػة.. إ٩٭ػة ٝػؽر٩ة ا٣
ا٧٣عذػػٮـ كٔة٧٣٪ػػة ا٣ػػؾم ٩٪ذ٧ػػٰ إ٣ٲػػ٫ ٱػػة ث٪ػػٰ..".. ٠ة٩ػػخ د٤ػػٟ ا٣ض٤كػػح 
ا٧٣ػػؿة اٵك٣ػػٯ ا٣ذػػٰ أدىػػٮر ٚٲ٭ػػة أثػػٰ ٠بٲجػػة ظـٱ٪ػػة، ثٕػػؽ أف دؼٲ٤ذػػ٫ 
ٵٔٮاـ ٝجُة٩ة ٦جذك٧ة ٱـ٬ٮ ثجـد٫ ا٣جٲٌةء، كأكؿ ٦ؿة أ٠ذنٙ ٚٲ٭ة 

ا٣ذضكػٲؽ ا٣عٞٲٞػٰ ٣ٕػة٥٣ ا٧٣ةٚٲػة ا٣ػؾم َة٧٣ػة ٝؿأدػ٫  أف ٔةا٤ذٰ ٬ػٰ
٠ٞىػػػه أك مػػػة٬ؽد٫ ٠ػػػأٚٺـ.. ٣ٞػػػؽ رأل صػػػؽم ظٲ٪٭ػػػة أ٩ػػػ٫ ا٣ٮٝػػػخ 
ا٧٣٪ةقػػت ا٣ػػؾم ٱضػػت اف أ٩ٛػػذط ٚٲػػ٫ ٤ٔػػٯ ٬ػػؾا ا٣ٕػػة٥٣ ا٣كػػؿم، ٚػػٰ 
ظػػٲ٨ ٠ػػةف اٵ٦ػػؿ ثة٣٪كػػجح ٣ػػٰ أمػػج٫ ث٪ٌػػش ٦ٛػػةصئ ك٦ج١ػػؿ ٣ىػػجٰ ٣ػػ٥ 

ةدجػةع ثؿ٩ػة٦ش ٱذضةكز ا٣سة٩ٲح ٔنؿ ٦ػ٨ ٧ٔػؿقز كذ٣ػٟ ٔ٪ػؽ٦ة أ٣ـ٦ػخ ث
د٧٭ٲؽم ٚػؿض ٤ٔػٰ اٹقػذٲٞةظ ٦ػٓ ا٣ؿاثٕػح وػجةظة ٠ػ٢ ٱػٮـ، كأداء 
ظىػػػه ٦ػػػ٨ ا٣ضػػػؿم كا٣كػػػجةظح كد٤ٕػػػ٥ ا٣ؿ٦ةٱػػػح، ٔػػػؽا ٔػػػ٨ د٧ػػػةرٱ٨ 
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ا٧٣ٺ٧٠ػػح ا٣ٕة٣ٲػػح ا١٣سةٚػػحز ا٣نػػٰء ا٣ػػؾم صٕػػ٢ ا٣ذػػؽارٱت ٤ٔػػٯ ٝػػؽر 
٠جٲػػؿ ٦ػػ٨ ا٣ىػػٕٮثح ٚػػٰ ثػػةدئ اٵ٦ػػؿز ٹقػػٲ٧ة كأ٩٪ػػٰ ٣ػػ٥ أظػػِ ثٛةوػػ٢ 

٪٭ػة كثػٲ٨ ا٣ػؽكاـ ا٧٣ؽرقػٰ، ك٠٪ػخ أ٣ذعػٜ ز٦٪ٰ ٠ةؼ ٨٦ ا٣ؿاظػح ثٲ
ثة٣ٛىػػ٢ ا٣ؽراقػػٰ ػػػةاؿ ا٣ٞػػٮل، ٦٪٭١ػػة ٦ػػ٨ ا٣ذٕػػت كاٷص٭ػػةد.. أذ٠ػػؿ 
أ٩٪ٰ ٠٪خ دك٦ة ٦ػة أظػةكؿ اٹظذٛػةظ ٤ٔػٯ ا٩ذجػة٬ٰ كدؿ٠ٲػـم أز٪ػةء 
ا٣ػػػؽرس، إٹ أف اٷٔٲػػػةء ا٣نػػػؽٱؽ ٠ػػػةف دك٦ػػػة ٦ػػػة ٱعػػػٮؿ مػػػػؿكظةت 

ةس ا٣ػؾم اٵقذةذ إ٣ٯ دػؿا٩ٲ٥ قػعؿٱح ٱع٤ػٮ ٦ٕ٭ػة ا٣٪ٕػةس، ذاؾ ا٣٪ٕػ
دعػػػػٮؿ ٦ػػػػؿارا إ٣ػػػػٯ ٩ػػػػٮـ ٧ٔٲػػػػٜ د٘ةًػػػػٯ ٔ٪ػػػػ٫ اٵقػػػػةدؾة أظٲة٩ػػػػة، 
ككثؼٮ٩ٰ ٤ٔٲ٫ أظٲة٩ػة أػػؿل.. أ٦ػة ز٦ٺاػٰ ا٣ذٺ٦ٲػؾ ٤ٚػ٥ ٱ١ػ٨ أظػؽ 

ة ٷٱٞةّٰ أك ٤٣ذعؽث ٦ٰٕ ظذٯز ٤ٚٞؽ ٠٪خ أًؿب أ٦٪٭٥ ٤ٔٯ صؿ
ظػػػٮ٣ٰ قػػػٮرا ٦ػػػ٨ ا٣ٕـ٣ػػػح كا٣٭ػػػؽكء، ك٠٪ػػػخ أ٠ذٛػػػٰ ث٪ٛكػػػٰ دكف أف 

ا٩ػػٰ أك ا٣ذٕػػؿؼ إ٣ػػٲ٭٥.. ٬ػػؾا د١ػػٮف ٣ػػٰ رٗجػػح ٚػػٰ ا٣ذعػػؽث إ٣ػػٯ أٝؿ
اٵقػػػ٤ٮب اٹ٩ُػػػٮااٰ ا٣ػػػؾم د٧ٲػػػـت ثػػػ٫ ثٲػػػ٪٭٥ز ٦٪ع٪ػػػٰ ٬ة٣ػػػح ٦ػػػ٨ 
ا٧٘٣ٮض ا٣ؾم ٱضؾب ظنؿٱح اٳػؿٱ٨ كٌٚٮ٣٭٥ ٧٣ٕؿٚػح مؼىػٰ 
كاٝذعػػةـ ٔػػة٧٣ٰ، ١٣ػػ٨ رٗجػػذ٭٥ ٚػػٰ ا٣ذٞػػؿب ٦٪ػػٰ قػػؿٔةف ٦ػػة ٠ة٩ػػخ 
دؼجٮ ٔ٪ؽ٦ة ٱؽر٠ٮف أ٩٪ٰ ٣كخ ٨٦ ا٣ؾٱ٨ ٱؤ٦٪ٮف ثة٣ىؽاٝح، كثأف 

ٰ ٠ٕؽ٦ػػػ٫.. ٹ أ١٩ػػػؿ أ٩٪ػػػٰ أظٲة٩ػػػة ٠٪ػػػخ أٔػػػٲل كصػػػٮد٥٬ ٚػػػٰ ظٲػػػةد
كظػػؽة ٝةد٤ػػح ٦ػػ٨ قٲةقػػذٰ د٤ػػٟ، إٹ أ٩٪ػػٰ ٠٪ػػخ أصػػؽ ا٣كػػ٤ٮاف ٧٤٠ػػة 
دػؾ٠ؿت كوػػٲح صػػؽم ا٣ذػٰ دٞػػٮؿ ثػػأف ٝػػٮدٰ قػذـداد ٧٤٠ػػة ٝػػ٢ ٔػػؽد 
اٵمػػٲةء ا٣ذػػٰ أػنػػٯ ًػػٲةٔ٭ة، كأف ٩ٞػػةط ًػػٰٕٛ قػػذ٢ٞ ٧٤٠ػػة ٤ٝػػخ 
 اردجةَػػػةدٰ ثة٣٪ػػػةس كا٣ؿٗجػػػةت.. ٤ٔػػػٯ ٬ػػػؾا ا٣ػػػ٪٭ش كاوػػػ٤خ ظٲػػػةدٰ،
٦ٞذؽٱة ث٧ة رق٫٧ ٣ٰ إ٩ـك ق٤ٛة، إ٣ٯ أف اقذُٕخ ٰٚ ٌٗػٮف أمػ٭ؿ 
٤ٝٲ٤ػػح اٷ٧٣ػػةـ ثأثضػػؽٱةت ا٧٣ةٚٲػػة ك٬ٲ٤١ذ٭ػػة ا٣ؽاػ٤ٲػػح.. ٠ػػةف ا٣ذ٪ْػػٲ٥ 
٤ٔٯ م٢١ ٬ؿ٦ٰ د٧س٤خ ٧ٝذ٫ ٰٚ صؽم زٔٲ٫٧ كأٝٮل أٚؿادق، ٱ٤ٲ٫ 
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٦كةٔؽق اٵرثٕٲ٪ٰ اٵو٤ٓ ٦ةرٱػة٩ٮ، كا٣ػؾم دجػٲ٨ أ٩ػ٫ ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ٦ضػؿد 
ةاػػؽا دعػػخ إ٦ؿدػػ٫ ػ٧كػػح رؤقػػةء، ١٣ػػ٢ كاظػػؽ قػػةاٜ ٧٠ػػة ٱجػػؽك، ثػػ٢ ٝ

٦ػػ٪٭٥ أرثٕػػح ٦ٺز٦ػػٲ٨، ك١٣ػػ٢ ٦ػػٺزـ رصة٣ػػ٫ ٦ػػ٨ ا٧٣ػػةٚٲٮزك.. أ٦ػػة أ٩ػػة 
٤ٚٞؽ أ٤٬ذ٪ٰ ٝؿاثذٰ ا٧٣جةمؿة ٤٣ٕؿاب ثأف أثذؽئ ثؿدجح ٦ٺزـ دعػخ 
إمػػؿاؼ ٦ةرٱػػة٩ٮ، دكف ا٣عةصػػح إ٣ػػٯ ا٣ذػػؽرج ٦ػػ٨ أد٩ػػٯ ا٣ؿدػػت. ٩ٛػػف 

د٪٧ْ٭ػة ا٣ٕةا٤ػح  ا٣ٕة٢٦ ا٣ٮرازٰ ق٧ط ٣ٰ ثعٌٮر اٹصذ٧ةٔػةت ا٣ذػٰ
٠ػػ٢ أقػػجٮع، ك٦ضة٣كػػح ا٣ؿؤقػػةء ذكم ا٣ٲةٝػػةت ا٣جٲٌػػةء رٗػػ٥ قػػ٪ٰ 
ا٣ىػػ٘ٲؿ.. ٠٪ػػخ أ٠ذٛػػٰ ثةٷوػػ٘ةء كا٧٣نػػة٬ؽة دكف أف أ٩ػػجف ثج٪ػػخ 
مػػػػٛح، ك٠٪ػػػػخ أدكف ٦ٺظْػػػػةت كدٞػػػػةرٱؿ ٔػػػػ٨ ٠ػػػػ٢ اصذ٧ػػػػةعز ث٭ػػػػؾق 
ا٣ُؿٱٞػػح د١٧٪ػػخ ٦ػػ٨ اٷظةَػػح ث٪نػػةَةت ا٣ٕةا٤ػػح ا٣ذػػٰ دٮزٔػػخ ثػػٲ٨ 

ضػػةرة ا٧٣ؼػػؽرات، إًػػةٚح إ٣ػػٯ إدارة ا٣ذ٭ؿٱػػت كدضػػةرة اٵقػػ٤عح كد
ا٣ؿ٬ة٩ػػةت كوػػةٹت ا٧ٞ٣ػػةر. ك٧٤ٔػػخ أٱٌػػة، أف اٵرثػػةح دٞكػػ٥ ث٪كػػت 
دؿأػٰ ا٣ذك٤كػػ٢ ا٣٭ؿ٦ػػٰ ٤٣ذ٪ْػٲ٥ دكف أف ٱ١ػػٮف ٣ؿصػػةؿ ا٧٣ػػةٚٲٮزك 
٥٤ٔ ث٭ٮٱح ا٣ؿؤقةء، كدكف أف ٱ١ٮف ٧٤٣ٺز٦ػٲ٨ ٤ٔػ٥ ث٭ػٮٱذٰ ا٣ٞةاػؽ 

ل ٔػ٨ كا٣ٕؿابز ٦ػة ٱضٕػ٢ ا٣ؿصػةؿ ا٧٣ذٞػؽ٦ٲ٨ ٚػٰ ا٣ذؿدٲػت ٚػٰ ٦٪ػأ
ا٧٣نػػة٢٠ كا٣ذػػػٮرط ٹ٩ٛىػػػة٣٭٥ ٔػػػ٨ ا٣ذ٪ٛٲػػؾ ثػػػؽرصةت ٦ػػػ٨ ا٣كػػػ٤ُح، 
أًٙ إ٣ٯ ذ٣ٟ أف أ٤ٗج٭٥ د٠ةدؿة كأوعةب مػؿ٠ةت ٦ؿ٦ٮٝػحز اٵ٦ػؿ 
ا٣ػػؾم ٱض٤ٕ٭ػػ٥ دك٦ػػػة ٚػػٮؽ ا٣نػػج٭ةت.. كٵ٩٭ػػػ٥ ٱ١٤٧ػػٮف ا٧٣ػػةؿ ا٣ػػػؾم 
ٱٕذجػػؿ ا٣نػػٰء اٵ٠سػػؿ إٗػػؿاء ٤ٔػػٯ كصػػ٫ ا٣جكػػٲُحز د١٧٪ػػٮا ٦ػػ٨ ثكػػٍ 

ٞذىػػػػؿ اٵ٦ػػػػؿ ٤ٔػػػػٯ ا٣كٲةقػػػػح ٩ٛػػػٮذ٥٬ ٚػػػػٰ مػػػػذٯ ا٧٣ضػػػػةٹت. ٣ػػػػ٥ ٱ
كا٣ؿٱةًح ٍٚٞ، ث٢ دٕؽا٬ة إ٣ٯ ٦ضػةٹت اٵ٦ػ٨ كا٣ٌٞػةء كاٷٔػٺـ.. 
اٵد٬ٯ ٨٦ ذ٣ػٟ ٤٠ػ٫، أ٩٭ػ٥ اقػذُةٔٮا اػذػؿاؽ ا٣ٛةدٲ١ػةف أٱٌػة ٔجػؿ 
٩نػػػةَةت صػػػؽم ا٣ؼٲؿٱػػػح، كا٣ذػػػٰ ٠ة٩ػػػخ ٗة٣جػػػة ٤ٔػػػٯ مػػػ٢١ ٦ػػػـادات 
كدجؿٔػػػةت. كإ٣ػػػٯ صة٩ػػػت ا٣ػػػؾٱ٨ ٱ١٧ػػػ٨ مػػػؿاؤ٥٬ ثة٧٣ػػػةؿ، ٠ػػػةف ٬٪ػػػةؾ 
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٣ػؾٱ٨ ٹ دكذكػٲٖ ًػ٧ةاؿ٥٬ أف دجػةع، ٬ػؤٹء ٗة٣جػة ٦ػة ٱػذ٥ ٩ٞٲٌ٭٥ ا
اثذػػـاز٥٬ ٣ػػػؽٕٚ٭٥ إ٣ػػٯ اٹقذكػػػٺـ أك دىػػٛٲذ٭٥ ٔ٪ػػػؽ زجػػةد٭٥ ٤ٔػػػٯ 
ا٣ؿٚي. ك٦ٓ ذ٣ٟ ٠ةف صؽم ظؿٱىػة ٤ٔػٯ ظٌػٮر ص٪ػةزاد٭٥ ث٪ٛكػ٫ 
كا٣ذػػؿظ٥ ٤ٔػػٯ ٝجػػٮر٥٬. ٣ػػ٥ أ٤ٔػػ٥ ٝػػٍ إف ٠ػػةف دٮاصػػؽق ٚػػٰ ٔػػـاء 

١٪٪ػػٰ ٠٪ػػخ ًػػعةٱةق ٩ػػؽ٦ة، أـ ٦ضػػؿد َٞػػف ٦ػػ٨ َٞػػٮس ا٧٣ةٚٲػػة، ٣
٤ٔػػٯ ٱٞػػٲ٨ أف صػػػؽم إ٩ػػـك ٬ػػٮ ا٧٣ٕ٪ػػػٯ ا٣عٞٲٞػػٰ ٤٣نػػٲُةف كا٧٣ػػػةء 
ا٧٣ٞؽس ٧٠ة ٱٞٮؿ ا١٣ةزٮ٣ٲٟز ٚ٭ٮ ٝةد٢ ٦ضؿـ ٹ ٱػؿظ٥، كٚػٰ اٳف 
٩ٛك٫ ٦عك٨ ٱٕٲ٢ اٵٱذةـ كٱٕذ٪ٰ ثة٧٣ذنؿدٱ٨.. ٠سٲػؿا ٦ػة دٕضجػخ 
٦ػػػ٨ ٝؽردػػػ٫ ٤ٔػػػػٯ ا٣ض٧ػػػٓ ثػػػٲ٨ اٵ٦ػػػػؿٱ٨، ٦كػػػذ٘ؿثة ٠ٲػػػٙ دكػػػػذُٲٓ 

٬ة ا٣ؿكح اٵ٠سػؿ ءٛٮ٣ٲح أف دؼٰٛ كرا٦ٺ٦ع٫ ا٣جؿٱبح كًع١ذ٫ ا٣ُ
مػؿا كد٦ٮٱػػح.. ٤ٔػػٯ ا٣ػػؿ٥ٗ ٦ػػ٨ ذ٣ػػٟ ٠٪ػػخ أ٦ٲػػ٢ ٣ذجؿٱػػؿ إٔٚة٣ػػ٫ ٤ٔػػٯ 
أ٩٭ة ٩ذةج ا٣ْؿكؼ ا٣ٞةقٲح ا٣ذٰ ٔةٱن٭ة ٰٚ وجةق، ث٢ ك٦ػٓ دٞػؽ٦ٰ 
ٰٚ ا٣ك٨ كػٺؿ دراقذٰ ا٣ضة٦ٕٲػح ثػؽأت ثػإدراؾ ا٣ضة٩ػت ا٣ع١ػٲ٥ 

إدرا٠ػػة ٦ػ٨ دؿثٲػػح صػػؽم ٣ػػٰز ٔ٪ػػؽ٦ة ٹظْػػخ أف ز٦ٺاػػٰ ا٤ُ٣جػػح أٝػػ٢ 
٣عٞٲٞػػح اٵ٦ػػٮر، كأ٩٭ػػ٥ ٦٪٧٘كػػٮف ٚػػٰ ٔػػة٥٣ ٦ػػ٨ ا٣ذٛة٬ػػح كا٣ػػٮ٥٬، 
٠ة٩ٮا ٱٕجػؽكف ا٧٣ْػة٬ؿ كٱىػؽٝٮف أم مػٰء ٱٕؿًػ٫ ا٣ذ٤ٛػةز، ٠ة٩ػخ 
مؼىػػٲةد٭٥ ًػػٕٲٛح كقػػُعٲح ٤٣٘ةٱػػحز ٹ ٱعكػػ٪ٮف قػػٮل ا٣ػػؿٝه 
كا٣٘٪ػػػػػةء كد٤ٞٲػػػػػؽ ٩ضػػػػػٮـ كأثُػػػػػةؿ ٦ػػػػػـٱٛٲ٨.. ٠ػػػػػة٩ٮا ٱٕذٞػػػػػؽكف أف 

ٯ ٧ٔػ٢ ٝػةر كمػؿٱٟ رااػٓ، ا٧٣كذٞج٢ قٲ١ٮف راإة ٚٮر ا٣عىٮؿ ٤ٔػ
كأ٤ٗج٭٥ ثؿ٦ش ٫٤ٞٔ ٤ٔٯ ٬ةدػ٫ ا٣٪٭ةٱػح ا٣كػٕٲؽة.. ٠٪ػخ أمػٜٛ ٤ٔػٯ 
٬ػػػؤٹء ا٣ػػػؾٱ٨ ٹ ٱ٧٤ٕػػػٮف أف ٬ػػػؾا ا٣كػػػٲ٪ةرٱٮ ٹ ٱٮصػػػؽ إٹ ٚػػػٰ ٔػػػة٥٣ 
ا٣ؿكاٱػػػػػةت كاٵٚػػػػػٺـ، كأف ا٧٣نػػػػػة٢٠ كدعػػػػػؽٱةت ا٣عٲػػػػػةة دىػػػػػةظت 
اٷ٩كػػةف ٦ةدا٦ػػخ راذػػةق دذػػ٪ٛف ا٣٭ػػٮاءز ٧ٚٞةر٩ػػح ث٭ػػ٥ ٠٪ػػخ ٦ذجىػػؿا 

ٌضة.. ٹ أػٛٲ٧١ة أ٩٪ٰ ٠٪خ أمٕؿ ثذك٤ٲح ٠جٲؿة كأ٩ة أ٩ىخ كأ٠سؿ ٩
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ٵظػػةدٱس٭٥ ٔػػ٨ ٔػػة٥٣ ا٧٣ةٚٲػػة كػجةٱػػةق دكف أف ٱ٧٤ٕػػٮا أ٩٪ػػٰ راػػٲف 
٧٣ض٧ٮٔح ٦٪٭ة.. ٠ةف أ٦ؿا ٧٦ذٕة مٕؿت ٫ٕ٦ أ٩٪ٰ ذ٣ٟ ا٣نػجط ا٣ػؾم 
ٹ دؽر٠ػػ٫ اٵثىػػةر، ١ٚػػ٢ ٦ػػة ٠ػػة٩ٮا ٱٕؿٚٮ٩ػػ٫ ٔ٪ػػٰ، أ٩٪ػػٰ َة٣ػػت ٬ػػةدئ 

د٤ػػػٟ اٵز٪ػػػةء ٠٪ػػػخ ٝػػػؽ ٩ػػػة٬ـت كزػػػؿم ٱكػػػ٨١ ظػػػٰ ثػػػةرٱٮ٣ٰ.. ٚػػػٰ 
ا٣ٕنؿٱ٨، ٦كؤكٹ ٔػ٨ ٦ض٧ٮٔػح د٪نػٍ ٚػٰ دضػةرة اٵقػ٤عح، دٌػ٥ 
از٪ػٲ٨ كٔنػؿٱ٨ ٚػؿدا، ٦ٺز٦ػةف دعػخ إ٦ػؿة ٠ػ٢ كاظػؽ ٦٪٭٧ػة ٔنػؿة 
رصػػةؿ، ك٠٪ػػخ أكص٭٭ػػ٥ ظكػػت د٤ٕٲ٧ػػةت ٦ةرٱػػة٩ٮ ٦ػػٓ اٷثٞػػةء ٤ٔػػٯ 
إ١٦ة٩ٲػػػػح ٦٪ةٝنػػػػح ا٧٣٭٧ػػػػةت كدٕػػػػؽٱ٤٭ة ٧٠ػػػػة دٞذٌػػػػٰ ا٧٣ؿك٩ػػػػح دكف 

ا٣ذ٪ْػػػٲ٥ اٵقػػػةس ا٣ذػػػٰ دذ٧سػػػ٢ ٚػػػٰ ا٣ػػػٮٹء ا٣ؼػػػؿكج ٔػػػ٨ ٦جػػػةدئ 
كا٣ىػػػ٧خ كا٣نػػػؿؼز ٣ػػػؾ٣ٟ ٣ػػػ٥ ٱ١ػػػ٨ ٦ػػػ٨ ا٣٘ؿٱػػػت أف دذكػػػ٥ أ٧ٔػػػة٣ٰ 
ثةٹظذؿاٚٲح كا٧١٣ةؿ، ث١ٕف ظٲةدٰ ا٣نؼىٲح ا٣ذٰ ٥٣ ٱ٨١ ٣٭ػة أف 
د١ذ٧ػػػ٢ دكف كصػػػٮد زكصػػػح ٧٠ػػػة دٛػػػؿض قػػػ٪ح ا٣عٲػػػةةز ٣ػػػؾ٣ٟ ٝػػػؿرت 
ا٣ـكاج، كٵ٩٪ػٰ ٠٪ػخ مؼىػة ٤٧ٔٲػة ٹ ٱػؤ٨٦ ثة٣ىػؽؼ كا٧٣ٞػة٦ؿاتز 

٧٧خ ٤ٔػػٯ أف ٹ د١ػػٮف مػػؿٱ١ذٰ ا٦ػػؿأة ٠ضػػ٢ ا٣٪كػػةء ا٣ٛةرٗػػةت وػػ
ا٤٣ػػٮادٰ ٔضػػخ ث٭ػػ٥ ظٞجػػح ا٣س٧ة٩ٲ٪ػػةت آ٩ػػؾاؾ، ٣٭ػػؾا ا٣كػػجت دأ٩ٲػػخ، ك 
ثعسػػخ َػػٮٱٺ ٔػػ٨ ٬ػػؾق ا٧٣ػػؿأة ا٣ذػػٰ دكػػذعٜ أف أكٝػػٓ ٦ٕ٭ػػة ٔٞػػؽ 
مؿا٠ح أثؽم، إ٣ٯ أف ٝةدد٪ٰ دعؿٱةدٰ إ٣ٯ ٧٦ؿًح د٪عؽر ٨٦ أقؿة 

٣٭ػة ٦ػ٨ اقػ٧٭ة ٩ىػٲت.. ا١٣ػ٢  ٧٤ٔٲح ٔؿٱٞح.. ٠ةف اق٧٭ة ٦ةرٱة ك٠ػةف
أظج٭ة، ا١٣جػةر كا٣ىػ٘ةر، ٠ة٩ػخ ذات َجػةع ٔٛٮٱػح كٔٞػ٢ راصػط رٗػ٥ 
ظؽازح قػ٪٭ة، ٹ دسٲػؿ ا٣ىػؼت كٹ دػذ٥٤١ ٚػٰ قٛةقػٙ اٵ٦ػٮر، ذات 

.. ١٣ػػ٨ كٝجػػ٢ أف أمػػؿع ٚػػٰ كًػػٓ ءمص٧ػػةؿ آقػػؿ ككصػػ٫ َٛػػٮ٣ٰ ثػػؿ
ػُػػح ٤٣ذٞػػؿب ٦٪٭ػػة كا٣ذػػٮدد إ٣ٲ٭ػػة، ظىػػ٢ ٦ػػة ٣ػػ٥ ٱ١ػػ٨ ٚػػٰ ظكػػجة٩ٰ 

ٞخ ٦ةرٱة ثؽٱؿ ا٣ؿا٬جةت ٰٚ ا٣ٛةدٲ١ةف كاػذػةرت ا٣ذجذػ٢ ٔ٪ؽ٦ة ا٣ذع
كاٹ٩ُٞػػػةع ٔػػػ٨ ٤٦ػػػؾات ا٣عٲػػػةة.. ثػػػؽا اٵ٦ػػػؿ وػػػةد٦ة ٧٣ػػػة أٱٞ٪ػػػخ أف 
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دعٮ٣٭ة ٣ؿا٬جح قٲض٢ٕ ا٣ـكاج ٦٪٭ة أ٦ؿا ٦كذعٲٺ، كمٕؿت ثة٣ٕضـ 
ٔ٪ؽ٦ة أٱٞ٪خ أف رٗجذٰ ثةٹٝذؿاف ث٭ػة وػةرت ٠ؿٗجػح ذ٣ػٟ ا٧٣ض٪ػٮف 

ةء كأػػػؾ ٩ض٧ػػح ٦٪٭ػػة.. ١٣٪٪ػػٰ ا٣ػػؾم ٱ٧٪ػػٰ ٩ٛكػػ٫ ثة٣ىػػٕٮد إ٣ػػٯ ا٣كػػ٧
أثٲػػػخ أف أ٠ػػػٮف ًػػػعٲح ٤٣ْػػػؿكؼ، ػةوػػػح كأ٩٪ػػػٰ ٣ػػػ٥ أ٠ػػػ٨ كٝذبػػػؾ 
٦كػػٲعٲة ث٧ػػة ٱ١ٛػػٰ ٵ٠ػػٮف ٦كذكػػ٧٤ة ٣ٶٝػػؽار، ك٠٪ػػخ ٦ؤ٦٪ػػة ثٞػػؽرة 
ا٣٪ٛػػٮذ كا٣كػػ٤ُح ا٣ذػػػٰ أد٧ذػػٓ ث٭٧ػػة ٤ٔػػػٯ وػػ٪ةٔح ا٧٣ٕضػػـاتز ٣ػػػؾ٣ٟ 

ٔػػ٨ ا٣ػػؽٱؿ  ٦ةرٱػػةمػػؿٔخ ٚػػٰ ا٣جعػػر ٔػػ٨ ػُػػح ٦ػػ٨ مػػأ٩٭ة أف دجٕػػؽ 
 كٔة٥٣ ا٣ؿ٬ج٪ح..

ةثذكػػػ٧خ ٣ٌػػػع٫١ ٚ ٠ػػػٙ ٚؿا٩نٲكػػػ١ٮ ٔػػػ٨ ا٣ع١ػػػٰ كأػػػػؾ ٱٌػػػعٟ..
٦كذ٘ؿثة دكف اف أقأ٫٣ ٔػ٨ ا٣كػجت، كازداد ٌٚػٮ٣ٰ ٧٣ٕؿٚػح ٦ػة قٲٛىػط ثػ٫ 

 ٬ؾا اٷٱُة٣ٰ.. ٝج٢ أف ٱكذؿق٢ ٝةاٺ:
 ..!٧٤٠ة دؾ٠ؿت ػُذٰ د٤ٟز مؿٔخ ٰٚ ا٣ٌعٟ -
 ٧٣ةذا؟! -
ٵ٩٭ة ٦ْ٭ؿ ٨٦ ٦ْة٬ؿ ا٣عٲةة ا٣كةػؿة، كٵ٩٪ػٰ ٔضػـت أف أصػؽ ٣٭ػة  -

.. ٣ػ٥ أقػذُٓ أذجةر٬ػة صؿ٦ػة ك٣ػ٥ دُػةكٔ٪ٰ ٩ٛكػٰ أف أٔػؽ !ٲٛةدى٪
٩ضةظ٭ػػة إ٩ضػػةزا ٦نػػؿٚةز ٚذ٪ٛٲػػؾم ٣ذ٤ػػٟ ا٣ؼُػػح كٝذ٭ػػة ٣ػػ٥ ٱ١ػػ٨ ظجػػة 
ٰٚ ٦ةرٱػةز ثٞػؽر ٦ػة ٠ػةف إوػؿارا ٦٪ػٰ ٤ٔػٯ إثػؿاز ٦٭ػةردٰ ٚػٰ ا١٣ٲػؽ 

 كا٣ذؼُٲٍ..
 ..! أٚ٭٧ٟ، دٞىؽ أ٩ٟ ص٤ٕخ ٦ةرٱة كقٲ٤ح كٗةٱح ٰٚ ٩ٛف ا٣ٮٝخ -

ثؿأقػػػ٫ ٦ؤ٠ػػػؽا وػػػعح ٚ٭٧ػػػٰ، ٝجػػػ٢ أف دؼذٛػػػٰ ًػػػعٟ ٦ػػػؿة أػػػػؿل كأك٦ػػػأ 
 اثذكة٦ذ٫ كٱٞٮؿ ٣ٰ:

١٣٪٪ػػٰ وػػؿت أمػػٕؿ ثة٣٪ػػؽـ ٧٤٠ػػة دػػؾ٠ؿت ذ٣ػػٟ، كقػػأػجؿؾ ثة٣كػػجت  -
 ..!ٹظٞة
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 ٚكأ٫٣ ا٧٣ذ٪جٰ كا٣ٌٛٮؿ ٱذ٧ة٫١٣:
 إذف ٢ٝ ٣٪ة ٠ٲٙ اقذُٕخ إٝ٪ةع را٬جح ثة٣ٕؽكؿ ٨ٔ اػذٲةر٬ة؟!! -
 وػػؿاظح ٣ػػ٥ أٝ٪ٕ٭ػػة ثنػػ٢١ ٦جةمػػؿ، ثػػ٢ اػذػػؿت أف أ٠ػػٮف ٚػػٰ ٦ٮًػػٓ -

ا٣ؿصػػػ٢ ا٣ػػػؾم ٱع١ػػػ٥ ٦ػػػ٨ كراء قػػػذةر ٧٠ػػػة أذػػػؽت أف أ٠ػػػٮف داا٧ػػػة، 
ٚجٕؽ٦ة أ٦ٌٲخ ٝؿاثح اٵقجٮع ٰٚ دراقح ص٧ٲٓ ا٣كػج٢ كا٣ٕٺٝػةت 
ا٣ذػػٰ دػػؿثٍ د٪ْٲ٧٪ػػة ثة٣ٛةدٲ١ػػةفز كصػػؽت ا٣نػػؼه ا٧٣٪ةقػػت ا٣ػػؾم 
قػػػػٲ١٧٪٪ٰ ٦ػػػػ٨ د٪ٛٲػػػػؾ ظٲ٤ذػػػػٰ، ٠ػػػػةف ٠ةردٱ٪ػػػػةٹ ٩ةٚػػػػؾا ك٠ػػػػةف ٚػػػػٰ 

٦٪ػػ٫.. إٹ أ٩٪ػػٰ ٔؿًػػخ اقػػذُةٔذ٫ أف ٱُػػؿد ٦ةرٱػػة ٦ػػ٨ ا٣ػػؽٱؿ ث٧٤١ػػح 
٤ٔٲ٫ أف ٱذ٥ إثٕةد٬ة ٔػ٨ ا٣ػؽٱؿ ثذ٭٧ػح ا٣كػؿٝح أ٦ػٺ ٚػٰ ػ٤ػٜ ٔٞػؽة 
٩ٛكػػٲح ٣ػػؽل ٦ةرٱػػةز ٱذؿدػػت ٔ٪٭ػػة ظٞػػؽ  ٤ٔػػٯ ٔػػة٥٣ ا٣ػػؽٱؿ كا٣ؿا٬جػػةت 
كًػػ٧ة٩ة ٵف ٹ د٤ذعػػٜ ثػػؽٱؿ آػػػؿ ٣ٶثػػؽ.. كاٚػػٜ ا١٣ةردٱ٪ػػةؿ، كقػػةرت 
اٵ٦ٮر ٧٠ة أردت ٣٭ػة أف دكػٲؿ، ظذػٯ أف ّػؿكؼ ا٧٣٪ػةخ ادعػؽت ٦ػٓ 

ُُػػٰ ٔ٪ػػؽ٦ة وػػةدؼ ٱػػٮـ َؿد٬ػػة َٞكػػة ٦ػػةَؿا كٚػػؿ ٣ػػٰ ذرٱٕػػح ٦ؼ
٦٪ةقجح كٚؿوح ز٧ٲ٪ح ٥٣ أدؿدد ٰٚ اقػذ٘ٺ٣٭ة.. ٚج٧ضػؿد ٦ػة ٧٣عذ٭ػة 
دؼؿج ٨٦ ثٮاثح ا٣ٛةدٲ١ةف ثة٠ٲػح دعػخ زػػةت ا٧٣ُػؿز اٝذؿثػخ ٦٪٭ػة 
٠نػػؼه ٩جٲػػ٢ رؽ ٣عة٣٭ػػة كأُٔٲذ٭ػػة ٦٪ػػؽٱٺ ٧٣كػػط د٦ٮٔ٭ػػة، َة٣جػػة 

ا٣ػػػؾ٬ةب ٝجػػػ٢ أف دذج٤ػػػ٢  ٦٪٭ػػػة أف أ٤ٝ٭ػػػة ثكػػػٲةردٰ إ٣ػػػٯ ظٲػػػر دؿٱػػػؽ
ا٣ػػػػؾم كرزذػػػػ٫ ٔػػػػ٨ صػػػػؽم  ءزٲةث٭ػػػػة.. ٣جػػػػةٝذٰ د٤ػػػػٟ ك٦ْ٭ػػػػؿم ا٣جػػػػؿم

أمٕؿا٬ة ثةٵ٦ةف كٔضػٺ ث٭ػة ٣ذٞجػ٢ ٔػؿض إٱىػة٣٭ة إ٣ػٯ ثٲذ٭ػة.. أذ٠ػؿ 
أ٩٪ػٰ أػجؿد٭ػػة أ٩٭ػػة أكؿ ٦ػؿة أرل ٚٲ٭ػػة را٬جػػح دج١ػٰز ٚػػأػجؿد٪ٰ  أ٩٭ػػة 
دٕؿًخ ٥٤ْ٤٣ ٰٚ ا١٧٣ػةف ا٣ػؾم ٱٛذػؿض أف ٹ ٱ٤ْػ٥ ٚٲػ٫ أظػؽ كأف 

ة ٝػػؽ دعُػػ٥ ٤٣ذػػٮ.. ٤ٝػػخ ٣٭ػػة: "إف ا٣كػػٲؽة ا٣ٕػػؾراء ٠ة٩ػػخ أ٦ػػة ظ٧٤٭ػػ
٣كػػٲؽ ْٔػػٲ٥ ك٣ٕػػ٢ هللا أراد ٣ػػٟ أف دجذٕػػؽم ٔػػ٨ ا٣ػػؽٱؿ ١٣ػػٰ ٱذكػػ٪ٯ 
٣ٟ ا٣ـكاج كد٪ضجٰ ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ ا٧ْٕ٣ةء"ز ظٲ٪٭ة اثذك٧خ ٦ةرٱة ٝ٭ؿا 
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كًػػع١خ ٦ػػ٨ ١٩ذذػػٰ، كًػػع١خ ثػػؽكرم ٦ػػ٨ ا٣ُؿٱٞػػح ا٣ذػػٰ ظٮ٣ػػخ 
اٷٚىػػةح ٔػػ٨ ظٞٲٞػػح  ث٭ػػة مػػؿم إ٣ػػٯ إظكػػةف.. ١٣٪٪ػػٰ ٣ػػ٥ أقػػذٕض٢

٩ٮاٱػػػةم كإػجةر٬ػػػة ثؿٗجذػػػٰ ٚػػػٰ ا٣ػػػـكاج، كٌٚػػػ٤خ أف ٱػػػذ٥ ا٣ذٞػػػةرب 
ثُؿٱٞح ٧٦٪٭ضح دٮظٰ ثأ٩٪ٰ ٹ أد٧ٕؽ ذ٣ٟ، كأف اٵ٦ٮر دكػٲؿ ٤ٔػٯ 
قضٲذ٭ة. ٚجؽأت ثؼ٤ٜ ٦نة٢٠ كأز٦ةت ٣٭ة ٨٦ ثٕٲؽ، ز٥ ا٣ْ٭ٮر ٰٚ 
ا٣ٮٝػػػخ ا٧٣٪ةقػػػت كظ٤٭ػػػة ثنػػػ٢١ ٹ ٱسٲػػػؿ ا٣نػػػ١ٮؾ، قػػػٕٲة ٚػػػٰ دػػػؿؾ 

ٰ، ك١٣ػػػٰ أرقػػػ٥ ٚػػػٰ ذ٬٪٭ػػػة أ٩٪ػػػٰ مػػػؼه ٱٕذ٧ػػػؽ ا٩ُجػػػةع صٲػػػؽ ٔ٪ػػػ
٤ٔٲ٫.. كٵ٩٪ػٰ ٠٪ػخ أٔػٰ صٲػؽا أف ٣٭ػة ٩ْة٦ػة ١ٚؿٱػة كٔةَٛٲػة دكػٲؿ 
٤ٔٲػػ٫ ٠كػػةاؿ ا٣ؼ٤ٲٞػػح، كأف اػذؿاٝػػٰ ٣ػػ٫ قٲكػػ٧ط ٣ػػٰ ثػػة٣ذع٥١ ٚػػٰ 
ز٦ػػػػةـ ا٣ٕٺٝػػػػحز ظؿوػػػػخ ٤ٔػػػػٯ د٤ٕػػػػ٥ ٔةداد٭ػػػػة، كا٣ػػػػذ٤ِٛ ثأ٣ٛةّ٭ػػػػة، 

ٮر دػؿل ٚػٰ ٭ةز ٚىةرت ٦ػٓ دػٮا٣ٰ اٵٱػةـ كا٣نػ٭ةدكاٹ٬ذ٧ةـ ثة٬ذ٧ة٦
مؼىػػٰ ٩ٛكػػ٭ةز ٧٦ػػة قػػ٭٢ ا٩كػػضة٦٪ة ٦ٕػػة كٔجػػؽ ٣ػػٰ ا٣ُؿٱػػٜ ٩عػػٮ 
اقػػذ٧ة٣ذ٭ة كا٣ذػػأزٲؿ ٤ٔٲ٭ػػة، ك٣ٲذٮ٣ػػؽ ٣ػػؽل ٦ةرٱػػة أذٞػػةد راقػػغ أ٩٪ػػٰ 
دٮأـ ركظ٭ػة، ك٩ىػٛ٭ة ا٣سػة٩ٰ ا٧١٧٣ػ٢ ٣عٲةد٭ػة.. ١٣٪٪ػٰ ٣ػ٥ أدأ٠ػؽ ٦ػ٨ 
٩ضةٔػح دػػؽثٲؿم إٹ ٔ٪ػؽ٦ة دػػ٥ ا٣ػـكاج رقػػ٧ٲة ٱػٮـ ا٣سة٣ػػر كا٣ٕنػػؿٱ٨ 

كقػػٍ ظٛػػ٢ ث٭ػػٲش ٣ػػ٥ ٱنػػ٭ؽ ظػػٰ ثػػةرٱٮ٣ٰ  ٦9119ػػ٨ ٦ػػةرس قػػ٪ح 
٦سٲٺ ٫٣ ٦٪ػؾ ٔٞػٮد.. ٦ػة ٱضٕػ٢ ذاؾ ا٣ٲػٮـ أ٠سػؿ رقػٮػة ٚػٰ ذ٬٪ػٰز 
٠ٮ٩ػػػ٫ أكؿ ٦ػػػؿة أٝةثػػػ٢ ٚٲ٭ػػػة أثػػػٰ ثٕػػػؽ أف قػػػ٧ط صػػػؽم ثٕٮددػػػ٫ ٦ػػػ٨ 
قٮٱكػػػؿا ٠٭ؽٱػػػح ٣ػػػٰ ث٧٪ةقػػػجح زكاصػػػٰ، ١ٚة٩ػػػخ ا٣ٛؿظػػػح ٚؿظػػػح ٣ػػػ٨ 
أقذُٲٓ كوٛ٭ة ك٣ٮ دعؽزخ ٣ك٪ٲ٨. ٱ١ٛػٰ أف أٝػٮؿ إ٩٪ػٰ أ٦ٌػٲخ 

م٭ؿ ا٣ذٰ د٤خ ا٣ـٚةؼ ٦كذ٧ذٕة ثة٠ذنةؼ مؼىٲح أثػٰ ا٣جػة٬ؿة، اٵ
كا٣ذٰ ٚٮصبخ أ٩٭ة ٗٲػؿ ا٣ىػٮرة ا٣كػ٤جٲح ا٣ذػٰ ٠ٮ٩ذ٭ػة ٦ػ٨ أظةدٱػر 
صػػػؽم ٔ٪ػػػ٫.. إف ا٩ج٭ػػػةرم ثػػػ٫ ٣ػػػ٥ ٱ١ػػػ٨ ثكػػػجت مؼىػػػٲذ٫ ا٣ْؿٱٛػػػح 
كزٞةٚذػػػػ٫ ا٣ٮاقػػػػٕح ٚعكػػػػت، كإ٧٩ػػػػة ثٌٛػػػػ٢ َجةٔػػػػ٫ ا٣ؿااٞػػػػح ا٣ذػػػػٰ 
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٧ة ٣ٮ أ٫٩ ٠ةف داا٧ػة اقذُةٔخ ثُؿٱٞح ٦ة أف د٪كٲ٪ٰ ق٪ٲ٨ ٗٲةث٫ ٠
٩ػػة ءثضػٮارم.. ٚجػػة٣ؿ٥ٗ ٦ػػ٨ دعٛػِ صػػؽم كقػػُٮد٫ ا٣ذػٰ ظؿ٦ػػخ ٣ٞة

٦ػػ٨ د٤ػػٟ ا٣عػػؿارة ا٣ذػػٰ د٤ٲػػٜ ثػػةث٨ ظػػؿـ ٦ػػ٨ أثٲػػ٫ ٣كػػ٪ٲ٨، إٹ أ٩٪ػػٰ 
أ٣ٛذ٫ ثكؿٔح كا٩ؽ٦ضخ ٫ٕ٦.. ٰٚ ثةدئ اٵ٦ؿ ٣ػ٥ أصػؿؤ ٤ٔػٯ قػؤا٫٣ 
ٔػ٨ ظٲسٲػةت َػػؿد صػؽم ٣ػػ٫ دٛةدٱػة ٷظؿاصػ٫.. ١٣٪٪ػػٰ ٔ٪ػؽ٦ة ٧٣كػػخ 

ىػػؽر كوػػؿاظح ا٣ٞػػٮؿز ٚةدعذػػ٫ ٚػػٰ ا٧٣ٮًػػٮع أز٪ػػةء ٦٪ػػ٫ رظةثػػح ا٣
صٮ٣ػػح ٣ٲ٤ٲػػح، قػػةاٺ إٱػػةق ثىػػٲ٘ح أػػػٙ كٕٝػػة: " أثػػٰ ٦ػػة ا٣ػػؾم دٕٚػػٟ 
٤٣٭ضػػػؿة إ٣ػػػٯ قٮٱكػػػؿا؟". أذ٠ػػػؿ أ٩ػػػ٫ دٮٝػػػٙ ٔػػػ٨ ا٣كػػػٲؿ، زػػػ٥ ر٦ٞ٪ػػػٰ 
٦جذك٧ة، ٝج٢ أف ٱضٲج٪ٰ ثة٣ؼُةب اٵ٠سػؿ دػأزٲؿا ٚػٰ ظٲػةدٰ: " ٣ٞػؽ 

٥ أدٮٝػػٓ ٦٪ػػٟ أف ا٩ذْػػؿت قػػؤا٣ٟ ٬ػػؾا َػػٮٱٺ ٱػػة ك٣ػػؽم، إٹ أ٩٪ػػٰ ٣ػػ
د١ٮف ٣جٞة ٚػٰ َؿظػ٫ ١٬ػؾا.. ّ٪٪ػخ أ٩ػٟ ٔؿٚذ٪ػٰ ث٧ػة ٚٲػ٫ ا١٣ٛةٱػح 
١٣ٰ ٱ١ٮف قؤا٣ٟ ٦جةمؿا كدكأ٣٪ٰ: ٦ةذا ٤ٕٚخ ٱة أثػٰ ١٣ػٰ د٪ٛػٯ؟ 
٢٬ أ٩خ صجةف ظٞة ٧٠ة ٱػؽٰٔ صػؽم؟. ١٣٪ػٟ آزػؿت أٹ د١ػٮف ٝةقػٲة 
٦ٕػػػٰ كدضؿظ٪ػػػٰ ٣ؼىػػػ٤ح ٚػػػٰ ٤ٝجػػػٟ.. إ٩٭ػػػة ا٣ؿظ٧ػػػح ك٦ػػػة أدراؾ ٦ػػػة 

ؿا ٧ٕٝ٭ة، ١٣٪٭ة أثخ إٹ أف دٕٮد كدؤ٠ؽ ٣ٰ أ٩٪ٰ ا٣ؿظ٧ح، ظةك٣خ ٠سٲ
إ٩كػػػةف ٣ػػػ٥ ٱؼ٤ػػػٜ ٧٤٣ةٚٲػػػة. أدر٠ػػػخ ذ٣ػػػٟ ٔ٪ػػػؽ٦ة ٤٠ٛ٪ػػػٰ صػػػؽؾ ثٞذػػػ٢ 
مػػؿَٰ صةقػػػٮس دػػ٥ ًػػػج٫ُ ٚػػٰ ٦ض٧ػػػٮٔذٰ، ٠ػػةف أ٦ػػػة٦ٰ ١٦ػػػجٺ 
ك٦ٕىٮب ا٣ٕٲ٪ٲ٨.. ّ٪٪خ أ٩٪ٰ ثةرد اٷظكةس ٠ٛةٱح ٵًٍ٘ ٤ٔٯ 

ٰ ظةؿ ا٣ـ٩ةد كأردٱ٫ ٝذٲٺ، ١٣٪٪ٰ ٥٣ أقذُٓ كٔٛٮت ٔ٪٫ ٣ٲؾ٬ت ٚ
قجٲ٫٤.. ٣ػ٥ ٱذٞجػ٢ أثػٰ اٵ٦ػؿ. ٩ٕذ٪ػٰ ثػة٣ضج٨، ك٬ػؽد٩ٰ ثة٣ٞذػ٢، ٝجػ٢ 
أف ٱكذٞؿ ث٫ ا٣ػؿأم ٤ٔػٯ ٩ٛٲػٰ إ٣ػٯ ص٪ٲػٙ.. ٣ػ٥ ٱعـ٩٪ػٰ اٵ٦ػؿ أثػؽا، 
ث٢ م١ؿت هللا ٣ذعؿٱؿق إٱةم ٨٦ ٥٬ ا٧٣ةٚٲة ا٣ػؾم دٮرَػخ ثػ٫ ر٧ٗػة 
ٔ٪ػػػٰ، كأدر٠ػػػخ أف ا٣ٞػػػٮة ا٣عٞٲٞٲػػػح ٹ د٧١ػػػ٨ ٚػػػٰ ا٦ػػػذٺؾ ا٣كػػػ٤ُح، 

ة ٤ٔػػػػٯ اٹقػػػػذ٘٪ةء ٔ٪٭ػػػػة.. ٹ د٧١ػػػػ٨ ٚػػػػٰ دىػػػػٛٲح كإ٧٩ػػػػة ٚػػػػٰ ا٣ٞػػػػؽر
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اٵٔػػػؽاء، ثػػػ٢ ٚػػػٰ ا٣ٞػػػؽرة ٤ٔػػػٯ ا٣ىػػػٛط ٔػػػ٪٭٥.. إ٩٭ػػػة ٹ د٧١ػػػ٨ ٚػػػٰ 
ا٣ٞكػػػػٮة ثػػػػ٢ ٚػػػػٰ ا٣ؿظ٧ػػػػح ٱػػػػة ك٣ػػػػؽم.. ٚؿا٩نٲكػػػػ١ٮ إف اقػػػػذُٕخ 
ا٣ؼٺص ٨٦ ٔة٥٣ ا٧٣ةٚٲة ا٣ٞؾر، ٚٺ دذػؿدد.. أٝكػ٥ ٣ػٟ ٱػة ث٪ػٰ، أ٩ػٟ 

 ٨٣ د٪ؽـ أثؽا.."

ل، ٚٲ٧ػػة ثٞٲػػخ وػػة٦ذة أراٝػػت دٮٝػػٙ ٚؿا٩نٲكػػ١ٮ ٔػػ٨ ا١٣ػػٺـ ٦ػػؿة أػػػؿ 
. ٠ة٩ػخ ٔٺ٦ػةت ا٣ذػأزؿ ثػؾ٠ؿل ء٩ْؿاد٫ ا٣نةردة ٰٚ ا٣ٛؿاغ ك٬ٰ د٪١كؿ ثجٍ

كا٣ؽق ثةدٱح ٤ٔٯ وٛعةت كص٭٫ ثٮًٮح ٝج٢ أف دذعٮؿ إ٣ٯ د٦ٕح ا٩٭٧ػؿت 
٨٦ ٔٲ٪ٲ٫، ١٣٪٫ قؿٔةف ٦ة أػؿج ٦٪ؽٱٺ ٨٦ صٲج٫ ك٦ػؿرق ٤ٔػٯ صٛ٪ٲػ٫ ثٞػٮة 

ٰ ا٣ٮٝػخ ا٣ػؾم ٔضػـت ٚٲػ٫ ٔػ٨ ٰٚ ظؿ٠ح أمج٫ ٦ة د١ٮف ث٧ٞٓ ٧٤٣ذ٧ؿدٱ٨، ٚ
إثػػؽاء دػػأزؿم كدٕػػةَٰٛ ٦ٕػػ٫ ٧٠ػػة دٞذٌػػٰ أوػػٮؿ ا٤٣جةٝػػح ػٮٚػػة ٦ػػ٨ أف أزٱػػؽ 
ا٣ُػػػٲ٨ ث٤ػػػح كأٚػػػؿج ٔػػػ٨ د٦ٮٔػػػ٫ ٦ػػػؿة أػػػػؿل. ٚة٠ذٛٲػػػخ ثػػػة٣٪ْؿ إ٣ػػػٯ اٵرض 
كدُٞٲػػت ظػػةصجٰ ٠إمػػةرة ٗٲػػؿ ٦جةمػػؿة ٣ذٌػػة٦٪ٰ ٦ٕػػ٫. ١٣٪٪ػػٰ ٣ػػ٥ أدرؾ قػػؿ 

 ر ٦ذ٪٭ؽا:د٦ٕذ٫ ك٧ٜٔ صؿاظ٫ ا٣عٞٲٰٞ إٹ ٔ٪ؽ٦ة اقذؿق٢ ا٣عؽٱ
أػػؾرا٩ٰ إف ذرٚػػخ ا٣ػػؽ٦ٓ أ٦ة٧١٦ػػةز ٤ٚٞػػؽ ذ٠ؿ٩ػػٰ ػُػػةب أثػػٰ ذاؾ  -

ثة٣عػػؽث ا٣ض٤ػػ٢ ا٣ػػؾم كٝػػٓ ثٕػػؽق ثأٱػػةـ ٤ٝٲ٤ػػح.. ظػػؽث ٤ٝػػت ظٲػػةدٰ 
رأقة ٤ٔٯ ٔٞت، كو٪ٓ ٦٪ٰ إ٩كة٩ة آػؿا ٗٲؿ ا٣ؾم ٠٪خ ٤ٔٲ٫.. أذ٠ؿ 
أف ٱػػٮـ ا٣عػػةدث ٠ػػةف ص٧ػػٲٺ ك٦ن٧كػػة، كأذ٠ػػؿ أ٩٪ػػة دجةد٣٪ػػة ا٣٪١ػػةت 

ٱٮ٦٭ػػػة، كمػػػ١ؿ٩ة هللا ا٣ػػػؾم ص٧ػػػٓ مػػػ٤٧٪ة ٦ػػػ٨ ظػػػٮؿ ٦ةاػػػؽة اٷُٚػػػةر 
صؽٱػػػؽ.. ٠ػػػةف صػػػؽم إ٩ػػػـك قػػػٕٲؽا صػػػؽا ك٬ػػػٮ ٱعػػػؽز٪ة ٔػػػ٨ َؿااػػػٙ 
أوؽٝةا٫ ا٣ى٤ٞٲٲ٨، ك٠ة٩خ أرصةء ا٣ٞىؿ د٭ذـ ٣ٌع١ةت أثػٰ ثػةك٣ٮ 
ا٣ػؾم ثػػؽا ٚػٰ أٝىػػٯ ظػػةٹت اثذ٭ةصػ٫، أ٦ػػة زكصذػػٰ ٦ةرٱػة ٤ٚػػ٥ أرا٬ػػة 

خ ٦ػػػ٨ ٝجػػػ٢ أ٠سػػػؿ ص٧ػػػةٹ ك٩ٌػػػةرة ٧٠ػػػة رأٱذ٭ػػػة ٚػػػٰ ذ٣ػػػٟ ا٣ٲػػػٮـ،  ة٩ػػػ
اثذكة٦ذ٭ة دذٶٵ إمؿاٝة ٧٤٠ة دعككخ ثُ٪٭ػة ٚؿظػة ث٤ُٛ٪ػة ا٣ٞػةدـ.. 
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أظككخ ٣عْذ٭ة أ٩٪ٰ ث٤٘خ ذركدٰ ٔ٪ؽ٦ة رأٱخ ا٣ٛؿح ٤ٔٯ كصٮق 
أظجذػٰ.. كمػٕؿت أ٩٪ػٰ ظٞٞػخ ا٧١٣ػةؿ ٧٣ػة أظةَػخ ا٣كػٕةدة ثػػأٚؿاد 
ٔػةا٤ذٰ.. ٔؿًػػخ ٤ٔػػٲ٭٥ ا٣ٞٲػػةـ ثضٮ٣ػح ٚػػٰ رثػػٮع ا٧٣ؽٱ٪ػػح ا٣ٞؽٱ٧ػػح، 

ء ٰٚ أظػؽ ا٧٣ُػة٥ٔ ٬٪ػةؾ.. رظػت ا٣ض٧ٲػٓ كاٹقذ٧ذةع ثذ٪ةكؿ ا٣٘ؾا
ثػػػػة١ٛ٣ؿة، كأ٦ػػػػؿ صػػػػؽم إظػػػػؽل ا٣ؼةد٦ػػػػةت إثػػػػٺغ ٦ةرٱػػػػة٩ٮ ثذض٭ٲػػػػـ 
ا٣كػػٲةرة.. كثٕػػؽ أف أػػػؾ٩ة زٱ٪ذ٪ػػة كدأ٩ٞ٪ػػة ٚػػٰ أث٭ػػٯ ا٣ع٤ػػ٢، قػػ٧٤٪ٰ 
٦ةرٱػػػة٩ٮ ٦ٛػػػةدٲط ا٣كػػػٲةرة كًػػػؿب ٤ٔػػػٯ ٠ذٛػػػٰ ٦ذ٧٪ٲػػػة ٣ػػػٰ صٮ٣ػػػح 

ةرع قٕٲؽة.. وٕؽ ا٣ض٧ٲٓ إ٣ٯ ا٣ٕؿثح كدٮ٣ٲخ ا٣ٞٲةدة، ز٥ قػ١٤٪ة مػ
٩ٮ٦٪ذة٩ػػة.. كٚػػٰ ٌٗػػٮف ٔنػػؿ دٝػػةاٜ ٦ػػ٨ ا٧٣كػػٲؿ، ٹظػػخ ٣٪ػػة كظػػؽة 
دةثٕح ٤٣ؽرؾ ٤ٔٯ ٩ةوٲح ا٣ُؿٱٜ.. ٝةـ در٠ٰ ٦٪٭٥ ثؿٚٓ ٱؽق ٦نػٲؿا 
٤ٔٲ٪ػػة ثػػة٣ٮٝٮؼ. ػٛٛػػخ ٦ػػ٨ ا٣كػػؿٔح زػػ٥ ر٠٪ػػخ ٤ٔػػٯ ٦ٞؿثػػح ٦٪ػػ٫.. 
دٞػػػؽـ ٩عٮ٩ػػػة، ر٦ٞ٪ػػػٰ ث٪ْػػػؿة قػػػؿٱٕح، زػػػ٥ صػػػةؿ ثجىػػػؿق ٤ٔػػػٯ ثٞٲػػػح 

٣ٮاظؽ د٤ٮ اٳػؿ.. ٤َت ٦٪ٰ ثُةٝػح ا٣ؿا٠جٲ٨ ٦ذٛٞؽا أٚؿاد ٔةا٤ذٰ ا
ا٣٭ٮٱػػػح، زػػػ٥ أ٦ؿ٩ػػػٰ ثة٣ذؿصػػػ٢ ٦ػػػ٨ ا٣كػػػٲةرة ك٦ؿاٚٞذػػػ٫ إ٣ػػػٯ قػػػٲةرة 
ا٣ؽرؾ.. ٩ـ٣خ ٨٦ ا٣كٲةرة كقٍ اقػذ٘ؿاب ا٣ض٧ٲػٓ.. كٝجػ٢ أف أوػ٢ 

ػػخ  إ٣ػػٯ ظٲػػر ٱٞػػٙ ا٣ػػؽر٠ٲٮف،  ٛى ٤ٔػػٯ وػػٮت ٚؿ٤٦ػػح ٝٮٱػػحز ٵرل  ا٣ذ
قػػػٲةرة قػػػٮداء ث٪ٮاٚػػػؾ ٦ٕذ٧ػػػح دذٮٝػػػٙ ث٧عػػػةذاة قػػػٲةرد٪ة.. كٝٛػػػخ 

ص٧ػػة ٤٣عْػػح أدجػػٲ٨ ا٣ٮًػػٓ، ٝجػػ٢ أف ٱذؿصػػ٢ ٦ػػ٨ ا١٣ػػةدٱٺؾ أرثٕػػح كا
رصػػػةؿ ٦ػػػؽصضٲ٨ ثج٪ػػػةدؽ ا١٣ٺمػػػ٪ٲ١ٮؼ وػػػٮب ٔػػػةا٤ذٰ.. مػػػٕؿت 
ثة٣ػػؾ٬ٮؿ كا٣ىػػؽ٦ح. كٝجػػ٢ أف ٱذكػػ٪ٯ ٣ػػٰ إثػػؽاء ردة ٕٚػػ٢، ثػػةٗذ٪ٰ 
ا٣ؽر٠ٰ ثإَٺؽ زٺث روةوةت إ٣ٯ وؽرلز ٵقػٍٞ ٤ٔػٯ ا٣ؿوػٲٙ 

ةؿ ك٬ػػ٥ ٦ٌػػؿصة ٚػػٰ د٦ػػةاٰ، كأٗٲػػت ٔػػ٨ كٔٲػػٰ ٤ٔػػٯ ٦نػػ٭ؽ ا٣ؿصػػ
 ٱ٧ُؿكف ٔةا٤ذٰ ثٮاث٢ ٠سٲٙ ٨٦ ا٣ؿوةص..
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ػؿس ٣كةف اٷٱُػة٣ٰ ك٠ػٙ ٔػ٨ ا٣كػؿد ٧٤٣ػؿة ا٣سة٣سػح، كدذةثٕػخ ا٣ػؽ٦ٮع 
قػػٲٺ ٦ػػ٨ ٔٲ٪ٲػػ٫ ٚػػٰ ٦نػػ٭ؽ أمػػٕؿ٩ٰ ثة٣ؿ٬جػػح كا٣عػػـف ٦ٕػػة كأٔضـ٩ػػٰ ٔػػ٨ 

 ا١٣ٺـ.. إ٣ٯ أف ٔةكد ٚؿا٩نٲك١ٮ ا٣٪ُٜ ث١٤٪ح ٦جعٮظح كوٮت ٦ذُٞٓ:
ؿكر مػػ٭ؿ ٦ػػ٨ ا٣٘ٲػػةب ٔػػ٨ ثٕػػؽ ػٌػػٮٰٔ ٤٧ٕ٣ٲذػػٲ٨ صػػؿاظٲذٲ٨ ك٦ػػ -

ا٣ٮٰٔ ٚذعخ ٔٲ٪ٰ ٰٚ ا٧٣كذنٛٯ..٠ة٩خ ٦ؿثٲذػٰ قػٲ٤ٛٲة ثٞؿثػٰ، 
ثة٠ٲػػح دؿدػػؽم ا٣كػػٮاد. ٚ٭٧ػػخ ٦ػػ٨ ٦٪ْؿ٬ػػة مػػٲبة، إٹ أف ػػػٮٰٚ ٦ػػ٨ 

.. أ٦ك١خ قػٲ٤ٛٲة ثٲػؽم !دع٫ٞٞ كوعذٰ ا٧٣ذؽ٬ٮرة أػؿقة ٣كة٩ٰ
.. ٤ٚٲجػػةرؾ ! .. ٣ٞػػؽ وػػؿ٩ة ٣ٮظػػؽ٩ة!كٝة٣ػػخ "٣ٞػػؽ رظػػ٢ ا٣ض٧ٲػػٓ ٱػػة ث٪ػػٰ

ظ٭ػػ٥.." زػػ٥ ا٩٭ػػةرت ٤ٔػػٯ اٵرض كازداد ٩عٲج٭ػػة.. أ٦ػػة أ٩ػػة، ا٣ػػؿب أركا
ٚأمػػعخ ثػػٮص٭ٰ ٔ٪٭ػػة ٦ذأ٧٣ػػة، ٔػػةصـا ٔػػ٨ ا٣ج١ػػةء ٦ػػ٨ ٚػػؿط اٵ٣ػػ٥.. 
مػػػٕؿت قػػػةٔذ٭ة أ٩٪ػػػٰ ٚٞػػػؽت ٦ٕ٪ػػػٯ كصػػػٮدم ثٕػػػؽ أف قػػػ٤جخ ٦٪ػػػٰ 
ا٣عٲػػةة أٔػػـ أظجػػةاٰ، كدػ٤ػػخ ٚػػٰ ظة٣ػػح ثنػػٕح ٦ػػ٨ ا٣ٲػػأس كا٣ٕضػػـ، 

رض ثػػػٰ د٧٪ٲػػػخ ٦ٕ٭ػػػة أف ٱ٭ػػػٮم ا٣كػػػٞٙ ٦ػػػ٨ ٚػػػٮٰٝ أك دؼكػػػٙ اٵ
كدجذ٤ٕ٪ػػػػٰ.. اػذ٤ُػػػػخ ٤ٔػػػػٰ أظةقػػػػٲف ا٣ٌػػػػٕٙ كاٵ٣ػػػػ٥ كا٣ٌ٘ػػػػت 

ك٠٪ػػخ أرل ٠ٮاثٲكػػة ٔػػ٨ ا٣عةدزػػح ٚأقػػذٲِٞ  !كا٣ؿٗجػػح ٚػػٰ اٹ٩ذٞػػةـ
ثة٠ٲػة أدٞٲػأ.. كأظٲة٩ػة أػػؿل أقػذؿصٓ مػؿٱٍ ذ٠ؿٱػةدٰ ا٣كػٕٲؽة ٦ػٓ 
ٔػػػةا٤ذٰ، كأدػػػػ٢ ٚػػػٰ ٩ٮثػػػةت ٦ذٮاوػػػ٤ح ٦ػػػ٨ ا٣ٌػػػعٟ ا٣٭كػػػذٲؿم.. 

ا٧٣ذ١ؿر ٣ٶ٠ػ٢.. ٚٞػؽت  قةءت ظة٣ذٰ ٠سٲؿا ك٬ـؿ ثؽ٩ٰ إزؿ رٌٰٚ
ا٣ؿٗجح ٰٚ ٢٠ مٰء ككو٤خ إ٣ٯ ظة٣ح ٣ػ٥ ٱضػؽ اٵَجػةء ٦ٕ٭ػة ظػٺ 
قٮل د٭ؽاذٰ ثة٧٣كػ١٪ةت كا٧٣ػٮرٚٲ٨.. ٔػؽا ٔػ٨ ذ٣ػٟ، دٮا٣ػخ زٱػةرة 
ا٧٣عٞٞٲ٨ كرصةؿ ا٧٣ؼةثؿات ٣ٰ، كٚ٭٧خ ٨٦ أقػأ٣ذ٭٥ ا٧٣ذ١ػؿرة أف 
ا٣ٞذ٤ػػػح ٠ػػػة٩ٮا دػػػةثٕٲ٨ ٧٤٣ةٚٲػػػة ا٣ؿكقػػػٲح، كأ٩٭ػػػ٥ ٝػػػة٦ٮا ثةٹدٛػػػةؽ ٦ػػػٓ 

رٱػػػػة٩ٮ ٤ٔػػػػٯ دىػػػػٛٲح ٔػػػػةا٤ذٰ، كا٣ٌٞػػػػةء ٤ٔػػػػٯ ا٧٣ةٚٲػػػػة ا٣ىػػػػ٤ٞٲح ٦ة
٦٪ةٚكػػػ٭ة ا٣ٮظٲػػػؽ ظػػػٮؿ قػػػٮؽ ا٣كػػػٺح كا٧٣ؼػػػؽرات ٚػػػٰ ٦٪ػػػةَٜ 
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ا٣ج٤ٞػػةف كمػػ٧ةؿ إٚؿٱٞٲػػة.. ٗٲْػػٰ كظ٪ٞػػٰ ٤ٔػػٯ ػٲة٩ػػح ٦ةرٱػػة٩ٮ ٣ػػ٥ 
ٱ٢ُ ٠سٲؿا ٔ٪ؽ٦ة ٧٤ٔخ أف ا٣ٞذ٤ح ٝة٦ٮا ثٞذ٤ػ٫ أٱٌػة ٚػٮر ظىػٮ٣٭٥ 

٪ْػػٲ٥، ثٲػػؽ أف صؿاظػػٰ ٤ٔػػٯ ٝػػٮاا٥ ا٧ٕ٣ػػٺء كاٵٚػػؿاد ا٧٣٪ذكػػجٲ٨ ٤٣ذ
اقػػذ٧ؿت آٹ٦٭ػػة َػػٮٱٺ.. آٹـ ا٣ٛػػؿاؽ كا٣ذٕػػؿض ٤٣ؼٲة٩ػػح ٦ػػ٨ أٝػػؿب 
ا٧٣ٞػػؿثٲ٨، ٦ػػٓ ا٣ٕضػػـ ٔػػ٨ اٹ٩ذٞػػةـ ٧٦ػػ٨ دكػػجت ٣ػػٰ ٚػػٰ ذ٣ػػٟ ٤٠ػػ٫.. 
إًػػةٚح إ٣ػػٯ ذ٣ػػٟ، دػػ٥ اٝذٲػػةدم إ٣ػػٯ ا٣كػػض٨ ٚػػٮر ٦٘ػػةدردٰ ٧٤٣نػػٛٯ 
ثذ٭٧ح اٹ٩ذ٧ةء إ٣ٯ د٪ْٲ٥ ٦عْٮر كا٣ذٮرط ٰٚ وٛٞةت ٦نجٮ٬ح.. 

د٣ح، إٹ أ٩٪ٰ ظٮ٧٠خ ثكجٓ ق٪ٮات قض٪ة ٩ةٚؾاز ٵٚٞػؽ كر٥ٗ ٤ٝح اٵ
ثؾ٣ٟ ظؿٱذٰ كأٚٞؽ ٦ٕ٭ة ٠ػ٢ مػٰء.. ٚػٰ ز٩ـا٩ذػٰ ٠٪ػخ صكػؽا ثػٺ 
ركح، ٚةرٗة ٨٦ ٢٠ مٰء، ٦ة ٔؽت أصؽ ٤٣ُٕةـ ٣ؾة ك٦ػة ٔػؽت أصػؽ 
٧٤٣ةء ١٩٭ح.. ٠٪خ أقػ٧ٓ ًػع١ةت أظجػةاٰ كأقػ٧ٓ ٧٬كػةد٭٥ ك٠٪ػخ 

أظٺ٦ػٰ ٠ػ٢ ٱػٮـ أرل كصٮ٬٭٥ ٰٚ ٢٠ ١٦ةف.. ٠ة٩ٮ ٱـكرك٩٪ػٰ ٚػٰ 
كٔ٪ؽ٦ة أقذٲِٞ ٤ٔٯ ٌٚةٔح ا٣ٮاٝػٓ ا٧٣ؿٱػؿز ٠٪ػخ أٔػةكد ا٣٪ػٮـ ٦ػ٨ 
صؽٱػػؽ، ٬ؿثػػة ٦ػػ٨ أظـا٩ػػٰ إ٣ػػٯ ٔػػة٥٣ اٵظػػٺـ.. ١٣ػػ٨ اقػػذ٘ؿاٰٝ ٚػػٰ 
ٔة٥٣ اٵك٬ةـ ٣ػ٥ ٱ٧٪ٕ٪ػٰ ٦ػ٨ ا٣ٮٝػٮع ٚؿٱكػح ٣ٸ٠ذبػةب. ذ٣ػٟ ا٣٪ػٮع 
٦ػػػ٨ اٵ١ٚػػػػةر ا٣كػػػٮداكٱح كا٣ٮقػػػػةكس ا٣ذػػػػٰ دذٞػػػةَؿ ٤ٔٲػػػػٟ دجةٔػػػػة، 

ت، أف اقذ٧ؿارؾ ٤ٔٯ ٝٲؽ ا٣عٲةة ٨٣ دض٪ٰ ٦٪٫ كدٞ٪ٕٟ ثن٢١ ر٬ٲ
إٹ ا٣ٮٱٺت كا٣ٕؾاب.. ذات وػجةح، دٮوػ٤خ إ٣ػٯ ٝػؿار ٩٭ػةاٰ ثٮًػٓ 
ظؽ ٣عٲةدٰز ٚعى٤خ ٤ٔػٯ مػٛؿة ٦ػ٨ أظػؽ ا٣عػؿاس، كٝػؿرت ُٝػٓ 
مػػؿاٱٲ٨ ٦ٕىػػ٧ٰ أز٪ػػةء ػ٤ػػٮد ا٣كػػض٪ةء ٤٣٪ػػٮـ. ١٣ػػ٨ ظػػؽث أف مػػت 

اًػ٪ة.. ٩ـاع ثٲ٨ ٩ـٱ٤ٲ٨ز اقذؽٔٯ ظٌٮر ا٧٣ؿاٝجٲ٨ كدٛذٲن٭٥ ٵٗؿ
كصؽ ا٧٣ؿاٝجٮف ا٣نٛؿة ثعٮزدٰ ٚأػؾك٬ة ٦٪ٰ، كٝػة٦ٮا ث٪٤ٞػٰ إ٣ػٯ 
ز٩ـا٩ػػح أػػػؿل.. ٠ة٩ػػخ ا٣ـ٩ـا٩ػػح ا٣ضؽٱػػؽة أوػػ٘ؿ ٦ػػ٨ ا٣كػػةثٞح، ٩ْٲٛػػح 
ك٦ؿدجػػػػػح، ثضػػػػػؽراف قػػػػػ٧ةكٱح ا٤٣ػػػػػٮف دذؼ٤٤٭ػػػػػة رٚػػػػػٮؼ ٦ػػػػػ٨ ا١٣ذػػػػػت 
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كا٧٣ضػػٺت، ١٣ػػ٨ أ٠سػػؿ ٦ػػة ٣ٛػػخ ا٩ذجػػة٬ٰز ٬ػػٰ د٤ػػٟ ا٣ؿٱةًػػح ا٣٘ؿٱجػػح 
ٲػػؽ كا٣ذػػؿا٩ٲ٥ ا٣ض٧ٲ٤ػػح ا٣ذػػٰ ٹ ٱ٧ػػ٢ ٦ػػ٨ ا٣ذػػٰ ٱ٧ةرقػػ٭ة ٩ـٱ٤٭ػػة ا٣ٮظ

إ٩نةد٬ة.. ٹظِ ا٣٪ـٱ٢ ا١٣٭ػ٢ ٔٺ٦ػةت ا٣عػـف ا٣جةدٱػح ٤ٔػٯ ٦عٲػةم 
كقأ٣٪ٰ ٨ٔ قػجت دٮاصػؽم ثة٣كػض٨.. ٚػٰ ثػةدئ اٵ٦ػؿ ا٦ذ٪ٕػخ ٔػ٨ 
ا١٣ٺـ، ١٣٪٪ٰ ٔ٪ؽ٦ة دٮق٧خ ا٣ُٲجٮثح ٚػٰ وػجةظح كص٭ػ٫ز أػجؿدػ٫ 

٫ رد ٤ٔػٰ ثٞىذٰ ا١٣ة٤٦ح كوةرظذ٫ ثؿٗجذٰ ٚػٰ اٹ٩ذعػةر.. أذ٠ػؿ أ٩ػ
ثٞكٮة ك٩٭ة٩ٰ ٨ٔ اٵ٦ؿ ٩ةٔذة إٱػةم ثػة٣ضج٨ كا٣ٕضػـ ا٣ػؾم ٹ ٱنػؿؼ 
ا٣ض٪ف ا٣جنؿم.. ٤َجخ ٦٪٫ أف ٱٌٓ ٩ٛك٫ ١٦ة٩ٰ كٱنٕؿ ث٧ة أمٕؿ 
ثػػ٫ز ٚأصػػةث٪ٰ: " ٣ٞػػؽ صبػػخ ٦ػػ٨ دػػٮ٩ف إ٣ػػٯ إٱُة٣ٲػػة ٦كػػذٞٺ ٝػػٮارب 

.. ٗػػػة٦ؿت ثعٲػػػةدٰ ثعسػػػة ٔػػػ٨ ٦كػػػذٞج٢ أٌٚػػػ٢.. كٔ٪ػػػؽ٦ة ! ا٧٣ػػػٮت
مػػػٰء قػػػٲ١ٮف ٤ٔػػػٯ ٦ػػػة ٱػػػؿاـ، ٝػػػةـ كصػػػؽت ٧ٔػػػٺ كّ٪٪ػػػخ أف ٠ػػػ٢ 

٦ؽٱؿم ثذؽثٲؿ ١٦ٲؽة ًػؽم، ككًػٓ ا٣٭ػؿكٱ٨ ٚػٰ ظٞٲجذػٰ. دػ٤ػخ 
كدؼ٤ػٯ ٔ٪ػٰ  ! ٚؼ٤ٕذ٪ٰ زكصذػٰ كدجػؿأ ٦٪ػٰ كا٣ػؽام !ا٣كض٨ ٧٤ّة

.. ٚػأف د٧ػٮت ٔةا٤ذػٟ ك٬ػٰ دعجػٟ، أرظػ٥ ! أث٪ةاٰ كد٪١ؿ ٣ٰ أػػٮام
.. ك٦ٓ ذ٣ٟ، ! ٨٦ أف د١ؿ٬ٟ كأ٩خ ٤ٔٯ ٝٲؽ ا٣عٲةة ٧٠ة ظى٢ ٦ٰٕ

ٝػػٍ ثةٹ٩ذعػػةرز ٬ػػؾا ٵ٩٪ػػٰ أؤ٦ػػ٨ ُٕٝػػة ثػػأف ٦ٕػػٰ رثػػة ٣ػػ٨  ٣ػػ٥ أ١ٚػػؿ
ٱؼػػػؾ٣٪ٰ ٦ػػػة ظٲٲػػػخ، كإف ٠٪ػػػخ أٔػػػة٩ٰ اٳفز ٚػػػؾ٣ٟ ١٣ػػػٰ ٱ٧ذع٪٪ػػػٰ 
أأوجؿ أـ أ٠ٮف ٨٦ ا٣كةػُٲ٨.. وؽٝ٪ٰ ٱة ٚؿا٩نٲك١ٮ، ٧٤٠ة ٝؿأت 
ٝؿآ٫٩ ٬ؾاز دجٲ٨ ٣ٰ أ٫٩ ا٣ٮظٲؽ ا٣ؾم ٱكذعٜ أف أٔٲل ٨٦ أص٫٤".. 

ة ثأم مٰء ٝػؽ ٱذٕػؿض ٣ػ٫ ٠٪خ أرل أف ٦ىٲجذٰ أ٠جؿ ٨٦ أف أٝةر٩٭
ا٣٪ػةس ٚػػٰ ظٲػػةد٭٥، إٹ أف ٠ػٺـ ا٣ذٮ٩كػػٰ ٣ٛػػخ ا٩ذجػة٬ٰ كأّ٭ػػؿ ٣ػػٰ 
ثىٲىػػة ٦ػػ٨ اٵ٦ػػ٢، قػػٲ٧ة كأ٩ػػ٫ ٠ػػةف دااػػ٥ اٹثذكػػةـ كا٣جنةمػػحز ٦ػػة 
ص٤ٕ٪ٰ أٝذ٪ٓ ٦جؽاٲة ث٪ضةٔح ٩٭ض٫ ا٤ٛ٣كٰٛ كأ٤َت ٦٪٫ أف ٱ٧٤ٕ٪ٰ 
َؿٱٞػػػح اٹدىػػػةؿ ثةٷ٣ػػػ٫ كا٣ذعػػػؽث إ٣ٲػػػ٫.. أثػػػؽل قػػػٕةدة ثة٣٘ػػػح ٦ػػػ٨ 
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، كقػػ٧٤٪ٰ ٤ٔػػٯ ا٣ٛػػٮر ٩كػػؼح إٱُة٣ٲػػح ٤٣ٞػػؿآف.. ٠ػػةف ٱ٧٤ٕ٪ػػٰ ٤َجػػٰ
دٺكدػػ٫ ثة٣ٕؿثٲػػح كٱٛكػػؿ ٣ػػٰ ٦ٕة٩ٲػػ٫ ثةٷٱُة٣ٲػػح.. ك٦ػػٓ ٦ػػؿكر اٵٱػػةـ 
ا٠ذنٛخ أف ا١٣ذةب ٥٣ ٱ٨١ ٦ضؿد أدٔٲح كدؿا٩ٲ٥، ث٢ ٦ض٧ٮٔح ٦ػ٨ 
ا٣ع١ػػ٥ كا٣ٞىػػه كاٵظ١ػػةـ، كدقػػذٮرا مػػة٦ٺ ٱػػ٪٥ْ ا٣ٕٺٝػػةت ثػػٲ٨ 

ٲػػؿق ٦ػػ٨ ا٣٪ػػةس. زٱػػةدة ٤ٔػػٯ ذ٣ػػٟ اٷ٩كػػةف كاٷ٣ػػ٫، كثػػٲ٨ اٷ٩كػػةف كٗ
مٕؿت ثةٵ٩ف ٔ٪ؽ٦ة كصؽت ثٲ٨ وٛعةد٫ أ٦س٤ح ٠سٲؿة رأٱخ ٚٲ٭ػة 
ظػػػــ صػػػؽم كٝٮدػػػ٫، ك٣ُػػػٙ أثػػػٰ كرظ٧ذػػػ٫، كص٧ػػػةؿ ٦ةرٱػػػة كرٝذ٭ػػػةز 
ٚٮصػػػؽت ٚٲػػػ٫ ثػػػؽٱٺ ٤٣ٕةا٤ػػػح، كأظككػػػخ ٦ػػػ٨ ػٺ٣ػػػ٫ ث٧ْٕػػػح اٷ٣ػػػ٫ 
كركٔذػػ٫.. ٔ٪ؽاػػؾ أٔؿثػػخ ٤٣ذٮ٩كػػٰ ٔػػ٨ رٗجذػػٰ ٚػػٰ دُػػٮٱؿ وػػ٤ذٰ 

إ٣ٯ ٦كذٮٱةت أ٧ٜٔ ٰٚ ٔٺٝذٰ ٫ٕ٦ أذٞةدا ٦٪ٰ  ثة٣ؿب كاٹ٩ذٞةؿ
أ٩٭ة ا٣ُؿٱٞح ا٣ٮظٲؽة ا٣ذٰ قذٕٲؽ إ٣ٰ قٕةددٰ ا٧٣ٛٞٮدة.. أػجؿ٩ٰ 
أف رٗجذػػٰ د٤ػػٟ قػػذعذ٥ ٤ٔػػٰ ا٣ػػؽػٮؿ ٚػػٰ دٱػػ٨ اٷقػػٺـ. ٚٮاٚٞػػخ 
دكف دػػؿدد كأ٤ٔ٪ػػخ إقػػٺ٦ٰ.. أذ٠ػػؿ أف أقػػةرٱؿ كص٭ػػ٫ د٭٤٤ػػخ ٣ػػؾ٣ٟ، 

كَؿٱٞػح ا٣ٮًػٮء كمؿع ٤ٔٯ ا٣ٛٮر ٰٚ د٤ٞٲ٪ػٰ أقةقػٲةت اٷقػٺـ 
ك٠ٲٛٲح ا٣ىٺة.. ثٕؽ ٚذؿة كصٲـة ظ٧١خ ا٧٣ع٧١ح ثإَٺؽ قؿاظ٫ 
إزؿ ّ٭ٮر دُٮرات صؽٱػؽة ٚػٰ ٌٝػٲذ٫، أ٦ػة أ٩ػة ٚة٣ذـ٦ػخ ثةدجػةع ٦ػة 
٧٤ٔ٪ٲػػػ٫، كأ٦ٌػػػٲخ قػػػ٪ٮات قػػػض٪ٰ ٚػػػٰ ا٣ذأ٦ػػػ٢ كا٣ٕجػػػةدة، ٝجػػػ٢ أف 
ٱ٤ُٜ قؿاظٰ كأدعؿر ٦ػ٨ ا٣كػض٨ ك٦ػ٨ أظـا٩ػٰ ٦ٕػة.. ٧ٞٚػخ ثجٲػٓ 

ا٣ٕةا٤ػػػػح، كصبػػػػخ إ٣ػػػػٯ ٚػػػػةس أ٦ػػػػٺ ٚػػػػٰ أ٦ٺ٠ػػػػٰ كدىػػػػٛٲح مػػػػؿ٠ةت 
اٹقذٞؿار ث٭ة كا٣ذأقٲف ٣عٲةة صؽٱؽةز ٚذـكصخ ٨٦ ٚذةة ٦ع٤ٲػح، 
كاقذس٧ؿت أ٦ٮا٣ٰ ٚػٰ دضػةرة ا٧٣ضػٮ٬ؿات.. كاٵ٬ػ٥ ٦ػ٨ ذ٣ػٟ ٤٠ػ٫، 

 أ٩٪ٰ دةثٕخ د٧ٕٲٜ و٤ذٰ ثة٫٤٣ ا٣ؾم ٬ؽا٩ٰ  إ٣ٲ٫ أػٲؿا..
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 أ٩٭ٯ ٚؿا٩نٲك١ٮ ٝىذ٫ ا٧٣سٲػؿة.. كثٞػؽر٦ة دٕضجػخ ٦ػ٨ وػؿاظذ٫ ٦ٕ٪ػة،
دٕضجػػخ ٦ػػ٨ ظٲةدػػ٫ ا٣ػػٮٚٲؿة اٵظػػػؽاث كمػػؿٔخ أٝةر٩٭ػػة ثعٲػػةدٰ ا٣نػػػؽٱؽة 
ا٣جكػػةَح، إ٣ػػٯ أف دػػؾ٠ؿت ظ٧١ػػح ٣ضػػؽم دٞػػٮؿ: " إف ٦ذٕػػح ا٣عٲػػةة ٚػػٰ كٚػػؿة 
ا٣ٮٝةآ كاٵظؽاث، ٹ ث١سؿة اٵٱةـ كا٣كػ٪ٮات".. ٚكػ١ذخ كٝػؽ أدر٠ػخ أف ٦ػة 

ىػط قؿدق اٷٱُة٣ٰ أ٠جؿ ٨٦ أف أ٤ٜٔ ٤ٔٲ٫، كا٩جؿل ا٧٣ذ٪جٰ ٤٣عؽٱر كٝؽ أٚ
 ٧ٔة صةء ٨٦ أص٫٤ ٦ذجك٧ة:

٨٦ ا٧٣ةٚٲة إ٣ٯ اقػ٥ هللا ا٣ْٕػٲ٥ اٵْٔػ٥!.. ٣ٞػؽ اقػذأزؿت ث٧ػة ٔضػـ  -
 ٔ٪٫ ٚعٮؿ ا٣ؿصةؿ ٱة ٚؿا٩نٲك١ٮ!

 ٚأٚؿج ٚؿا٩نٲك١ٮ ٨ٔ ًع١ح ٧ٔٲٞح.. كظؿؾ قجةثذ٫ ٨٧٠ ٱذٮٔؽ ٝةاٺ:
 ٣ٞؽ ٠٪ذ٧ة دكذؽرصة٩٪ٰ إذف!..ثة٫٤٣ ٤ٔٲ٧١ة، ٨٦ أرق٧١٤ة إ٣ٰ؟! -

 ٛٮر:أصةب ا٧٣ذ٪جٰ ٤ٔٯ ا٣
إ٫٩ ا٣عةج ٔجػؽ ا١٣ػؿٱ٥ ا٣ػؾم ثذػةٚؿاكت.. ٣ٞػؽ قػأ٣ذ٫ اٷقػ٥ اٵْٔػ٥ز  -

 ..!ٚؽ٣٪ٰ ٤ٔٲٟ

 ؿ ك٬ٮ ٱ٧ؿر ٫ٛ٠ ٤ٔٯ ذٝ٪٫ ٦كذ٘ؿثة:ءُٝت اٷٱُة٣ٰ ظةصجٲ٫.. كدكة
٠ٲػػٙ ٱػػؽ٣ٟ ٤ٔػػٰ ك٬ػػٮ ٱ٤ٕػػ٥ أ٩٪ػػٰ ٣ػػ٨ أصٲجػػٟ ٤ٔػػٯ قػػؤا٣ٟ؟! ٔضجػػة  -

 ٵ٦ؿق؟!

ٚػػٰ دض٭ػػ٥ كصػػ٫ ا٧٣ذ٪جػػٰ كاظ٧ػػؿت كص٪ذػػةق ٠ة٣ؿ٦ػػةف، زػػ٥ أ٣ٞػػٯ ثكػػؤا٫٣ 
 كص٫ ٚؿا٩نٲك١ٮ ٦٪ٕٛٺ:

 ك٦ة ا٣ؾم ٱ٧٪ٕٟ ٨٦ إصةثذٰ؟! -

 أصةب ٚؿا٩نٲك١ٮ ث٭ؽكء كدؤدة:
 ..! اٵقؿار ٹ دُٕٯ ٣ُٺث٭ة، ث٢ ٨٧٣ ٥٬ ٰٚ ٗ٪ٯ ٔ٪٭ة -
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ٚأمةح ا٧٣ذ٪جٰ ثٮص٭٫ كاٵ٩ٛح د٤ٕٮ ٦عٲةق، ز٥ ٝةـ ٦ػ٨ ٦ٕٞػؽق كٝػؽ ٬ػ٥ 
 ثة٧٣٘ةدرة، إٹ أف اٷٱُة٣ٰ اقذ٧٭٫٤ ٝةاٺ:

أ٣ح، كإف كٚٞػػخ ٚػػٰ ظ٤٭ػػةز ٣ٞ٪ذػػٟ اٷقػػ٥ ٦٭ػػٺ.. قػػأٔؿض ٤ٔٲػػٟ ٦كػػ -
 اٵ٥ْٔ..

 رد ا٧٣ذ٪جٰ كٝؽ أٗؿاق ا٣ٕؿض:
 ..! ظك٪ة ٬ةت ٦ة ٔ٪ؽؾ -

 ٣ٲذ٥٤١ ٚؿا٩نٲك١ٮ ٦كذؿصٕة:
ٝجػػػ٢ ثٌػػػٓ قػػػ٪ٮات.. ٠٪ػػػخ ٤ٔػػػٯ ٦ٮٔػػػؽ ٦ػػػٓ زثػػػٮف، ٧ٚػػػؿرت ثػػػؽرب  -

ا٣ػػػؽثةٗٲ٨ ٚػػػٰ قػػػةٔح ٦ذػػػأػؿة ٦ػػػ٨ ا٤٣ٲػػػ٢، كوػػػةدٚخ ٔىػػػةثح ٦ػػػ٨ 
٠ػة٩ٮا ٱع٤٧ٮ٩ػ٫ إ٣ػٯ  ا٣ىٕة٣ٲٟ ٱ٪٭ة٣ٮف ثة٣ٌػؿب ٤ٔػٯ مػٲغ ٬ـٱػ٢..

٦٪ػػػة٠ج٭٥، زػػػ٥ ٱ٤ٞػػػٮف ثػػػ٫ ٤ٔػػػٯ اٵرض ثػػػٺ رظ٧ػػػح كٹ مػػػٛٞح.. كٚػػػٰ 
إظػػػؽل ا٤٣عْػػػةت، ١ٚػػػؿت ٚػػػٰ ٦٭ػػػةص٧ذ٭٥  كدؼ٤ٲىػػػ٫ ٦ػػػ٪٭٥، إٹ أف 
ٔؽد٥٬ ا١٣سٲؿ ٠ػةف أ٠جػؿ ٦ػ٨ ٦ٞػؽردٰ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ.. ٝػ٢ ٣ػٰ ٱػة أدٱػت، 

 ٦ةذا ٠٪خ ٚةٔٺ ث٭٥ ٣ٮ ٠ةف اٷق٥ اٵ٥ْٔ ثعٮزدٟ؟

 أصةب ا٧٣ذ٪جٰ ثٺ دؿدد:
 ..! ٩ذ٥ٞ ٦٪٭٥ كأػكٙ ث٭٥ اٵرضقأ -

 ٚٞةؿ ٚؿا٩نٲك١ٮ ك٬ٮ ٱجذك٥ ًةظ١ة:
٣ٞؽ ٠ةف ثإ١٦ةف ا٣نٲغ ا٣٭ـٱ٢ أف ٱؼكٙ ث٭ػ٥ اٵرض ٣ػٮ أراد، ١٣٪ػ٫  -

 ..! ٥٣ ٱ٢ٕٛ

 رد ا٧٣ذ٪جٰ ٦كذٛكؿا:
 ك٠ٲٙ ٔؿٚخ؟! -

 أصةب ٚؿا٩نٲك١ٮ:
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إ٩ػػ٫ ا٣نػػؼه ٩ٛكػػ٫ ا٣ػػؾم ٣ٞ٪٪ػػٰ اٷقػػ٥ اٵْٔػػ٥، ك٣ٞػػؽ أكوػػة٩ٰ ثػػأٹ  -
ًػػػػ٨٧ أ٩٭ػػػػ٥ ٣ػػػػ٨ ٱكػػػػذؼؽ٦ٮق ٣ذعٞٲػػػػٜ ٦ىػػػػة٣ط أ٣ٞ٪ػػػػ٫ إٹ ٤٣ػػػػؾٱ٨ أ

ٚةٹ٩ذٞةـ  !د٩ٲٮٱح.. ٨٦ قٮء ظْٟ أ٩ٟ ٣كخ كاظؽا ٦٪٭٥ ٱة أدٱت
 ..! ٦ى٤عح د٩ٲٮٱح

ٚأَؿؽ ا٧٣ذ٪جٰ رأقػ٫ ػةاجػة، كٗػةدر ا١٧٣ذػت ك٬ػٮ ٱضػؿ ظٞٲجذػ٫ دكف أف 
ٱٌٲٙ ٝٮٹ.. ٵٝٮـ ثؽكرم ٦ٮدٔة ٚؿا٩نٲك١ٮ، كأقٮؽ ظٞٲجذٰ ٩عٮ ا٣جةب 

ك٧٣ة أكم١خ ٤ٔٯ ا٣ؼػؿكج ٦ػ٨ ا٧٣ذضػؿ، ػػةَج٪ٰ ًةظ١ة ٨٦ ػٲجح رٚٲٰٞ.. 
 اٷٱُة٣ٰ ٝةاٺ:

 ٦ةذا ٔ٪ٟ أٱ٭ة ا٣نةب؟! أ٣كخ ٦٭ذ٧ة ثةق٥ هللا اٵ٥ْٔ؟! -

ٛىخ   إ٣ٲ٫، ٚإذا ث٫ ٱكذ٪ؽ ٤ٔٯ قةرٱح ٚػٰ ٦٪ذىػٙ ا٧٣ذضػؿ كٱٌػٓ ٱػؽق  ا٣ذ
 ٰٚ صٲج٫ ٦جذك٧ة.. ٵصٲج٫ ثٕؽ د١ٛٲؿ ٝىٲؿ:

ٲة٩ػة ٬ػؾق، كٹ أّػ٨ ٣ٞؽ قجٜ كأف ظ٥١ هللا ثأٹ ٱٕػٮد ا٧٣ػٮدٯ إ٣ػٯ د٩ -
أف ا٦ذٺ٠ػػٰ ٣ٸقػػ٥ اٵْٔػػ٥ قػػٲٕٲؽ ٣ػػٰ أ٦ػػٰ كأثػػٰ، ٣ػػؾ٣ٟ ٹ أد٤ُػػٓ 
ٹ٦ذٺ٠ػػ٫.. ٔػػؽا ٔػػ٨ ذ٣ػػٟ، ٹ َةٝػػح ٣ػػٰ ثػػةٹثذٺءات ا٣ذػػٰ دىػػةظت 

 ..! ٦ٞة٫٦ ا٣ؿٚٲٓ

دػ٢ ٚؿا٩نٲك١ٮ ٰٚ و٧خ أّ٭ؿ أف صٮاثٰ ٥٣ ٱ١ػ٨ ٚػٰ ظكػجة٫٩.. زػ٥ 
 ٝةؿ ك٬ٮ ٱٛؿؾ صجٲ٪٫ ٦نٛٞة:

 ؽ.٣ُة٧٣ة ٠٪خى ًٕٲٛة ٱة أظ٧ -
 ٔؾرا؟!.. ٥٣ أٚ٭٥ ٝىؽؾ! -
 قذٛ٭٥ ٹظٞة.. قذٛ٭٥ ٚٮر٦ة دٕٮد.. -

 أصجذ٫ ًةظ١ة:
ـه َٮٱ٢ - ٞة  ..!ٹ أٔذٞؽ أ٩٪ٰ قأٔٮدز أ٦ة٦ٰ قٛؿ ٱٕٞج٫ ٦.
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 ٚؿد ثسٞح ك٬ٮ ٱٕٮد إ٣ٯ ١٦ذج٫:
 قذٕٮد ر٧ٗة ٔ٪ٟ ٱة ٚذٯ، إ٣ٯ ا٤٧٣ذٞٯ.. -

ٗةدرت ا٧٣ذضؿ ك٣عٞخ ثة٧٣ذ٪جٰ كقٍ ا٣ـظةـ دكف أف أٔٲؿ ا٬ذ٧ة٦ة ٧٣ػة 
٫ اٷٱُة٣ٰ، زػ٥ ًػؿثخ ٤ٔػٯ ٠ذٛػ٫ ثٕػؽ أف ثػؽا ٣ػٰ ٚػٰ أ٦ػف ا٣عةصػح إ٣ػٯ ٝة٣

 ا٧٣ٮاقةة:
دضؿم ا٣ؿٱةح ث٧ة ٹ دنذ٭ٰ ا٣ك٨ٛ ٱة ٦ذ٪جػٰ.. وػؿاظح ٣ػ٥ أدٮٝػٓ أف  -

 ٱ٧ذ٪ٓ ٝؿٱ٨ ٚؿا٩نٲك١ٮ ٨ٔ إػجةرؾ ثةٹق٥ اٵ٥ْٔ!

 رد ا٧٣ذ٪جٰ ك٤ٔٯ كص٭٫ ٦ٕة٥٣ ظكؿةو ثة٣٘ح:
٥ أد١٧ػػ٨ ٦ػػ٨ ٝػػؿاءة ٣ػػ٥ ٱ١ػػ٨ ٝؿٱ٪ػػ٫ ٤ٔػػٯ ٤ٔػػ٥ ثةٷقػػ٥! ٧٠ػػة أ٩٪ػػٰ ٣ػػ -

 ٧ًٲؿقز إف ٣٭ؾا ا٣ؿك٦ٰ َةٝح د٧٪ٕ٪ٰ ٨٦ اقذ١نةؼ دكاػ٫٤..

 ٚكأ٣ذ٫ ٦كذ٘ؿثة:
 ك٠ٲٙ ٔضـ ٝؿٱ٪٫ ٨ٔ ٦ٕؿٚح اٷق٥؟! أٹ ٱٺز٫٦ ٰٚ ٢٠ ٣عْح؟! -
ث٤ػػػػٯ، إ٩ػػػػػ٫ ٹ ٱٛةرٝػػػػ٫ ك٣ػػػػػٮ ٣ؿ٦نػػػػػح ٔػػػػٲ٨، ١٣ػػػػػ٨ اٷقػػػػ٥ ٚػػػػػٰ ٤ٝػػػػػت  -

 ٚؿا٩نٲك١ٮز كٹ ٝؽرة ٣ٞؿٱ٪٫ ٤ٔٯ اٹَٺع ٤ٔٲ٫..

 داد اقذ٘ؿاثٰ:ز٥ قأ٣ذ٫ كٝؽ از 
ك٠ٲٙ د٨١٧ ا٣نػٲغ ا٣٭ـٱػ٢ ٦ػ٨ د٤ٞػٲ٨ اٹقػ٥ ٣ٛؿا٩نٲكػ١ٮ دكف أف  -

 ٱك٧ٕ٭٥ ٝؿٱ٪٫؟!!!

 أصةب ا٧٣ذ٪جٰ:
٣ٕػػ٢ ا٣ذ٤ٞػػٲ٨ ٠ػػةف ركظٲػػة ك٣ػػ٥ ٱ١ػػ٨ مػػٛ٭ٲة، إ٩٭ػػة ٦كػػأ٣ح ٦ٕٞػػؽة ٣ػػ٨  -

دٛ٭٧٭ة ٱة أظ٧ػؽ.. دٔػٟ ٦ػ٨ ٚؿا٩نٲكػ١ٮ اٳفز ٚة٤٧ٕ٣ٲػح ا١٣جػؿل ٚػٰ 
 ..!ا٩ذْةر٩ة
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 لبىك المركزيا علىالسطً 
 

ٗةدر٩ػػة ٚػػةس ٤ٔػػٯ ٦ػػذ٨ ا٣ُٞػػةر ثٕػػؽ أف أ٦ٌػػٲ٪ة ا٤٣ٲ٤ػػح ٚػػٰ ٦كػػضؽ ٦ػػ٨ 
٦كػػػةصؽ٬ة ا٣ٕذٲٞػػػح، كثٕػػػؽ أف قػػػ٭ؿت ٦ذ١بػػػة ٚػػػٰ زاكٱػػػح ٦ػػػ٨ زكاٱػػػةق ظةرقػػػة 
٣عٞٲجذٰ.. ٥٣ ٱ٨١ ثإ١٦ة٩٪ة ا٧٣جٲخ ٰٚ ٚ٪ؽؽ كا٧٣ذ٪جٰ ٹ ٱذٮٚؿ ٤ٔػٯ ثُةٝػح 

صؽ ٹ دكػ٥٤ ٦ػ٨ دٕؿٱٙ، ٧٠ة ٥٣ ٱ٨١ ٰٚ إ١٦ػة٩ٰ أف أ٩ػةـ كأ٩ػة أ٤ٔػ٥ أف ا٧٣كػة
ا٤٣ىٮص.. اٵقٮء ٨٦ ذ٣ٟ أ٩ٰ أدر٠خ ٣ٲ٤ذ٭ة ٧ٞ٩ح ا٧٣ةؿز ظٲ٨ أدر٠خ أ٩٪ػٰ 
أػةؼ ٤ٔٲ٫ ٨٦ ا٣ػـكاؿ.. كاٵْٚػٓ ٦ػ٨ ذ٣ػٟ ٤٠ػ٫، أف ػػٮٰٚ ٤ٔٲػ٫ ٠ػةف ٱػـداد 
٧٤٠ػػة ٩ْػػؿ أظػػؽ٥٬ إ٣ػػٯ ظٞٲجذػػٰ، قػػٮاء ٠ػػةف أظػػؽ ا٧٣ػػةرة ا٣ٕػػةثؿٱ٨، أك أظػػؽ 

 ٣ؿثةط..ا٣ىٕة٣ٲٟ ا٧٣نجٮ٬ٲ٨ ٨٧٦ دٌٲٜ ث٭٥ ٦عُح ا٣ٮوٮؿ ثة

ػؿص٪ة ٨٦ ا٧٣عُح كمػ٧ف ا٣ْ٭ٲػؿة د٪عػٮ ٩عػٮ ا٣ػـكاؿ، كقػؿ٩ة ثةدضػةق 
ًػػةظٲح د٣٪ػػة ٤ٔٲ٭ػػة ٔػػـكز ا٣ػػؾم ٣ػػ٥ ٱذٮٝػػٙ كٝذ٭ػػة ٔػػ٨ اٹدىػػةؿ.. أذ٠ػػؿ أ٩٪ػػٰ 
أ٤ٗٞػػخ ا٣ؼػػٍ ٚػػٰ كص٭ػػ٫ ٦ػػؿارا ٦ػػ٨ ٚػػؿط إظكةقػػٰ ث٘جةاػػ٫ ا٤٣ٕػػٲ٨ز إذ ٠ػػةف 

خ ٱجذؽئ ٠ػ٢ ١٦ة٧٣ػح ثػ٪ٛف ا٣كػؤاؿ: " أ٣ػٮ ٦ؿظجػة.. ٬ػ٢ أ٩ػخ أظ٧ػؽ؟! أٱػ٨ أ٩ػ
اٳف؟!".. ٣ٞؽ دٕجخ ٨٦ إػجةرق ث٭ٮٱذٰ ٰٚ ٢٠ ٦ؿة، كأَٛأت صٮا٣ٰ إ٣ٯ أف 
اصذـ٩ػػة أظٲػػةء ا٣ؿثػػةط ا٣ؿاٝٲػػح كدػ٤٪ػػة ظٲػػة ٬ة٦نػػٲة ٱ١ػػةد ٱؼ٤ػػٮ ٦ػػ٨ ا٧٣ػػةرة، 

ٔ٪ػٮاف ا٣جٲػخ ٚأٔؽت دن٘ٲ٫٤ رٗجح ٦٪ٰ ٰٚ اٹدىةؿ ثة٧٣ض٪ٮف كقؤا٫٣ ٨ٔ 
ػػحى ا٧٣٭ػػؽم.. ٚػػٰ د٤ػػٟ ا٤٣عْػػح ٠ػػةف ا٧٣ذ ٞى ْٚ ٪جػػٰ ٱكػػجٞ٪ٰ ا٣ػػؾم ٱذٮاصػػؽ ٚٲػػ٫ ر.

ثٕنؿات اٵ٦ذةر، ك٠ةف ٬٪ةؾ مؼىةف ٱٕجؿاف ا٣نةرع ثةدضػةق ا٣ؿوػٲٙ ا٣ػؾم 
أقٲؿ ٤ٔٲ٫.. ٥٣ أ٠ذؿث ٵ٦ؿ٧٬ة، كدٮٝٛخ ٨ٔ ا٣كٲؿ ٣٭٪ٲ٭ػح ظذػٯ أد١٧ػ٨ ٦ػ٨ 
اقذؼؿاج ر٥ٝ ٔـكز ٨٦ ٹاعح اٵرٝةـ، ٗٲؿ أف ٱؽا ٧١٣خ ٝٛػةم ٦٪ٕذ٪ػٰ ٦ػ٨ 

ٲجذٰ ٨٦ ٱؽم.. ذ٣ٟز ٚةػذ٢ دٮاز٩ٰ كقُٞخ ٤ٔٯ اٵرض دكف أف أ٤ٚخ ظٞ
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ٵ٣ذٛخ ٤ٔٯ ا٣ٛٮر كأٚةصأ ثنةثٲ٨ َٮٱ٤ٲ٨ ٝجٲعٲ٨ ٱع٧ػ٢ أظػؽ٧٬ة قػةَٮرا 
كاٳػؿ ق١ٲ٪ٲ٨ ٨٦ ا٣عض٥ ا١٣جٲؿ!.. ٚنػؿٔخ أ٩ْػؿ ٚػٰ ذ٬ػٮؿ إ٣ػٯ ا٣٪ػؽكب 
ا٣ذػػػٰ مػػػٮ٬خ كص٭ٲ٭٧ػػػة دػػػةرة، كإ٣ػػػٯ أقػػػ٤عذ٭٧ة ا٣ذػػػٰ ٠ة٩ػػػخ د١ٕػػػف ًػػػٮء 

٧ة ث٤٭ضح آ٦ِؿة:  ٭.  ا٣ن٧ف دةرة أػؿل، ٝج٢ أف ٱ٪ُٜ أٝجع.
ا٣عٞٲجػػػح كأٚػػػؿغ ٣٪ػػػة صٲٮثػػػٟ، ظذػػػٯ ٹ ١ٛ٩ػػػؿ ٚػػػٰ إٱػػػؾااٟ ٱػػػة  قػػػ٧٤٪ة -

 ٚذٯ!..

٩ْؿت ٤٦ٲة إ٣ٯ ٔٲٮ٫٩ ا٣ذٰ ثؽت ظ٧ؿاء ٦ػ٨ أزػؿ اٹ٩ذنػةء، كدْػة٬ؿت ثػأ٩٪ٰ 
 أدٛٞؽ صٲٮثٰ ٠كجةن ٧٤٣ـٱؽ ٨٦ ا٣ٮٝخ.. ٝج٢ أف ٱذ٥٤١ وةظج٫ ث١٤٪ح قةػؿة:

 ٬ٲة ٬ٲة!.. أقؿع ٠ٲٺ ٩ؿدؾ ٵ٦ٟ ا٣ع٪ٮ٩ح ثٌةٔحن ٩ةٝىح!.. -

ػػؿت ٱ٪ػػ ةثٲٓ ا٣ٌ٘ػػت ٚػػٰ مػػؿاٱٲ٪ٰ ثٕٛػػ٢ ٔجةردػػ٫ اٵػٲػػؿة! كٔـ٦ػػخ دٛضظ
٤ٔٯ ٦٭ةص٧ذ٫ كا٣٪ٲ٢ ٦٪٫ ٦٭٧ة ٤٠ٛ٪ٰ اٵ٦ؿ، إٹ أ٩٪ٰ قؿٔةف ٦ػة ٩كػٲخ ذ٣ػٟ 
ظٲ٨ مة٬ؽت ثة٩ؽ٬ةش أق٪ة٫٩ ا٣ؽا٦ٲػح دذُػةٱؿ ٦ػ٨ ٧ٚػ٫ ثٕٛػ٢ ظضػؿ اردُػ٥ 
ثٮص٭ػػ٫ اٵوػػٛؿ ا٤٣ٕػػٲ٨.. ٚ٭ػػٮل ثؿأقػػ٫ ٦ذأ٧٣ػػةز كا٣ذٛػػخ  إ٣ػػٯ ٦ىػػؽر ا٣ٞؾٱٛػػح 

جٰ ٦ٞجٺ كٰٚ ٫ٛ٠ ظضؿ آػؿ.. ٚٛؿ ا٧٣ضؿـ اٳػؿ ٦ػؾٔٮرا، ك٧ٝػخ ٵرل ا٧٣ذ٪
٦ػػ٨ ٤ٔػػٯ اٵرض ٦ٕةٱ٪ػػة ٦ػػة ٣عػػٜ ثؿٚٲٞػػ٫ ٦ػػ٨ أًػػؿار.. إ٣ػػٯ أف كوػػ٢ ا٧٣ذ٪جػػٰ 

٪ى١ِّٺ ثٌعٲذ٫ ا٧٧٣ؽدة ٤ٔٯ اٵرض:   كٝةؿ ٦.
- ...!ٓ ج.  إف ا٣كٺح ٢٠  ا٣٪ةس دع٫٤٧، ك٣ٲف ٢٠ ذكات ا٧٣ؼ٤ت ا٣كَّ

 ز٥ أردؼ ٦جذك٧ة:
 اـ ٱة أظ٧ؽ؟٢٬ أ٩خ ٤ٔٯ ٦ة ٱؿ -

 أصجذ٫ كأ٩ة أًٓ ٱؽم ٤ٔٯ ٝٛةم:
٣ٞػػؽ ٧١٣٪ػػٰ ا٣ٮٗػػؽ ثٞػػٮة! ١٣٪ػػٟ أصـ٣ػػخ ٣ػػ٫ ا٣ُٕػػةء!.. ٤ٚ٪٪ىػػؿؼ ٦ػػ٨  -

 ..! ٬٪ة ٝج٢ أف ٱضذ٧ٓ ا٣٪ةس ٱة وةح
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ك٧٣ػػة ٧٧٬٪ػػة ث٧ذةثٕػػح َؿٱٞ٪ػػة، د٤١ػػ٥ ا٧٣٪عػػٮس ثىػػٕٮثح كا٣ػػؽ٦ةء دكػػٲ٢ ٦ػػ٨ 
 مؽٝٲ٫:

ة ٤ٔػػػٯ قػػذؽٕٚةف ا٣ػػػس٨٧ ٗة٣ٲػػػة ٱػػة أث٪ػػػةء ا٣ـ٩ػػػة!.. قػػذؽٚٓ ا٣ػػػس٨٧ ٗة٣ٲػػػ -
 ٤ٕٚذٟ ٱة ٠سٲٙ ا٣نٕؿ!.. قأٝذ٤ٟ ٱة ٣ٞٲٍ!

جػ٫  َِ ٚةرثؽ كص٫ ا٧٣ذ٪جٰ كاظ٧ؿت ٔٲ٪ةق ٌٗجة، كاقذؽار ٔةاؽا ٩عػٮ ٦ؼة
ا٣ؾم ٠ةف ٱعػةكؿ أف ٱٞػٮـ ٦ػ٨ ١٦ة٩ػ٫.. زػ٥ كَػأ ٤ٔػٯ رٝجذػ٫ ٦ٕٲػؽا إٱػةق إ٣ػٯ 

٫٧ِّ٤١ ث٪جؿة مؽٱؽة ا٣٭ؽكء:  اٵرض ك٬ٮ ٱ.
ٟ كأ٦ٌػٰ ٚػٰ ٣ٞؽ ٚذعخى ٤ٔٲٟ أثٮاب ا٣ضعٲ٥!.. ٠٪خ قأٔٛٮ ٔ٪ػ -

 ظةؿ قجٲ٤ٰ، ١٣٪ٟ أثٲخى إٹ أف أًٲٙ إ٣ٯ ٩ؽكثٟ ٩ؽكثة ٱة وةح!..

ز٥ ٧ٔؽ إ٣ٯ ا٣ك١ٲ٨ ا٣ػؾم ٠ػةف ٤ٔػٯ ٦ٞؿثػح ٦ػ٨ قػةؽ ا٧٣ضػؿـ ا٣ىػ٤ٕٮؾ، 
ىِؽر ا٣ضؿٱط وػؿػح أ٣ػ٥  كٗؿق٫ ٰٚ ٫ٛ٠ دكف أف ٱؿؼ ٫٣ ص٨ٛ أك ٱذؿددز ٣ٲ.

أرل ثنػػػٕح دػػػؿدد وػػػؽا٬ة ثػػػٲ٨ رثػػػٮع اٵزٝػػػح ا٣ٛةرٗػػػح!.. ازداد ذ٬ػػػٮ٣ٰ كأ٩ػػػة 
ا٧٣ذ٪جٰ ٱٞٮـ ثضؿ ا٣كػ١ٲ٨ ا٧٣٘ػؿكس ٤ٔػٯ َػٮؿ ٠ػٙ ٚؿٱكػذ٫ ٣ٲؼؿصػ٫ ٦ػ٨ 
ثٲ٨ قجةثذ٫ ككقُةق كٝؽ ٦ـؽ راظح ٱػؽق د٧ـٱٞػة!.. ظٲ٪٭ػة ا٤ُ٩ٞػخ كصؾثذػ٫ 

 ٨٦ ٌٔؽق كقٍ وؿاخ ا٣ٌعٲح كأ٩ٲ٪٫:
 ٣ٞؽ ثة٣٘خ ٱة ٦ذ٪جٰ!.. ٤ٚ٪٪ىؿؼ ٨٦ ٬٪ةز ٝؽ ٱ٧٤ع٪ة أظؽ٥٬!.. -

ٰ زػػػ٥ أُٔٲذػػػ٫ إٱػػػةق ٚٞػػػةـ ا٧٣ذ٪جػػػٰ ٔػػػ٨ ًػػػعٲذ٫، كٔض٤ػػػخ ث٪ػػػـع ٧ٝٲىػػػ
 ٣ٲ٧كط ث٫ ا٣ؽ٦ةء ا٣ذٰ دُةٱؿت ٤ٔٯ ٱؽق:

 ٤ٚذكذٕض٢ ثة٣ذؼ٤ه ٨٦ ثٞٓ ا٣ؽ٦ةء!.. ٱة٣ٟ ٨٦ ٦ضؿـ! -

ٚأػؾق ثجؿكد كمؿع ٱ٧كط ٫ٛ٠ ث٭ؽكء ك٠أف مٲبة ٥٣ ٱٞٓ.. ز٥ ٝةؿ ك٬ٮ 
 ٱ٪ْؿ إ٣ٯ ا٣ى٤ٕٮؾ ا٣ؾم ٱذؼجٍ ٰٚ د٦ةا٫:
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إف كددت ٣ػػٮ ٠ػػةف ٣ػػؽم كٝػػخ ٵٝذ٤ػػ٫، زػػ٥ ٱعٲػػة ٚأٝذ٤ػػ٫ ٦ػػ٨ صؽٱػػؽ!..  -
 ا٣ٌٞةء ٤ٔٯ ا٣عسة٣ح أ٦ؿه ٹ ٱذٕج٪ٰ ٱة رٚٲٜ!

 اقذٛـ٩ٰ ٠ٺ٫٦، كرددت ٤ٔٲ٫ ٦ٕةرًة:
ٓى َؿٱػػٜ!.. ٹ أظػػؽ ٱىػػجط  - ٹ دػػ٪ف أف ٬٪ػػةؾ ّؿكٚػػة ص٤ٕػػخ ٦٪ػػ٫ ٝػػةَ

 ٦ضؿ٦ة ثةػذٲةرق!

 ٚٞ٭٫ٞ ًةظ١ة.. كٝةؿ:
٦ؼُئ ٨٦ ٨ّ أف ا٣ى١٤ٕح و٪ٲٕح ا٣ٛٞؿ كا٣عةصحز ٨٦ ا٣٪ػةس ٦ػ٨  -

٦ػة ٚػػٰ اٵ٦ػػؿ أف ٬ػػؤٹء ا٧٣ضػػؿ٦ٲ٨ ٬ػ٥ أ٠سػػؿ ٚٞػػؿا كٹ ٱٕذػػؽكف.. ٠ػػ٢ 
 ٩ِذةج. صٲ٪ةت مؿٱؿة دع٨ إ٣ٯ أو٤٭ة ا٤٣ٕٲ٨!..

 ز٥ صؿ ظٞٲجذ٫ ٨٦ صؽٱؽ كاقذ٢٧١ قٲؿق ك٬ٮ ٱٞٮؿ:
إف ادى٤خ ثٕـكز، ٤ٚذ٤ُػت ٦٪ػ٫ أف ٱٕػؽ ٣ػٰ ٠ٮثػة ٦ػ٨ ا٣ٞ٭ػٮة.. أّػ٨  -

 أ٩٪ٰ ٰٚ ٦ـاج ٦٪ةقت ٹظذكةا٭ة..

*** 

أم مػٰء ٦ػ٨ مػأ٫٩ ا٤ٕ٧٣ٮـ، ظةك٣ػخ أف أ٩نػ٢٘ ثػ ا٣جٲخثٕؽ كوٮ٣٪ة إ٣ٯ 
أف ٱ٪كػػٲ٪ٰ ٦٪ْػػؿ ا٣ػػؽ٦ةء ا٣ػػؾم ا٩ُجػػٓ ٚػػٰ ٔٲ٪ػػةم، كٱ٧كػػطى أوػػٮات وػػؿاخ 
ا٣ى٤ٕٮؾ ا٣ذٰ ٠ة٩خ ٦ة دػـاؿ دذػؿدد ٚػٰ أذ٩ػةمز ٚٮٝٛػخ ٚػٰ ر٠ػ٨ ٦ػ٨ أر٠ػةف 
ا٣٘ؿٚح كمؿٔخ ٰٚ ٦ؿاٝجح ٔ٪١جٮت د٪كش مجة٠٭ة.. إ٣ٯ أف ا٩ذ٭ٯ ٔـكز ٨٦ 

 إٔؽاد ا٣ٞ٭ٮة كٝؽ٦٭ة ٧٤٣ذ٪جٰ ٦كؿكرا:
خ. إٔؽاد٬ة، كٹ أ٨ّ أ٩ػٟ قذنػؿب ٦س٤٭ػة إ٣ػٯ ٱػٮـ د٢ٌٛ.. ٣ٞؽ أدٞ٪ -

 ا٣ؽٱ٨!..
 ٚن١ؿق ا٧٣ذ٪جٰ.. ١٣٪٫ قؿٔةف ٦ة ثىٜ ٦ة اردن٫ٛ ٦٪٭ة ٦ن٧بـا:
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ٝ٭ػػٮة ظػػةرة ٦ة٣عػػح؟! أ٬ػػؾق ٗةٱػػح إدٞة٩ػػٟ؟!.. ٕٚػػٺ، ٹ أّػػ٨ أ٩ػػٰ ٝػػؽ  -
 أمؿب ٦س٤٭ة إ٣ٯ ٱٮـ ا٣ؽٱ٨! ٱة أٗجٯ اٵٗجٲةء أص٧ٕٲ٨!

ذػٰ ٤٣ٕ٪١جػٮت إ٣ػٯ أف ٧٣عػخ ٚػٰ ا٣ذٛخ  إ٣ٲ٭٧ة ًةظ١ة، زػ٥ دةثٕػخ ٦ؿاٝج
ا٣ضؽار مٞٮٝة د٪ذ٭ٰ ٚػٰ كقػٍ ا٣كػٞٙ ثنػؿخ ْٔػٲ٥ز ٚض٤ػخ ثجىػؿم ٤ٔػٯ 

 اٵزةث ٦نٛٞة كأ٩ة أٝٮؿ:
ح!.. مػػػٞٮؽ ٚػػػٰ  - ٞى َّٞ ػػػ٧ةف!.. ٦ػػػؿآة ٦نػػػ نَّ ٭ى قػػػذةاؿ ٧٦ـٝػػػح!.. قػػػؿٱؿاف ٦.

 ا٣جٲػػخا ٬ػػؾا ؿصكػػذأظذػػٯ د زؿة٧٪ػػا٣ضػػؽراف!.. أػ٤ػػِخ ا٣ؿثػػةط ٦ػػ٨ ا٣
 اٳٱ٢ ٤٣كٞٮط؟!

 كٝةؿ ك٬ٮ ٱ٭ـ ٠ذٛٲ٫: ٥ٌٚ ٔـكز مٛذٲ٫
 ..قذبضةرٹ دػ٢ ٣ٰ ٰٚ ذ٣ٟ.. ِاقأؿ ا٧٣٭ؽمز ٬ٮ ا٣ؾم ٝةـ ثةٷ -
 كأٱ٨ ٬ٮ اٳف؟ -
 ٹ أدرم.. ٦٪ؾ أف ػؿج ثةٵ٦ف ٥٣ ٱٕؽ! -

 ز٥ د٥٤١ ا٧٣ذ٪جٰ كٝؽ ٝةـ ٣ذ٪ْٲٙ ا٣ٛ٪ضةف ٰٚ ا٧٣٘ك٤ح:
 ٫٤ٕ٣ ٦ة ٱـاؿ ٦٪ن٘ٺ ثة٧٣٭٧ح ا٣ذٰ ٤٠ٛذ٫ ٨٦ أص٤٭ة.. -

 اقذٮٱخ صة٣كة، ز٥ اقذٮًعذ٫ ٨ٔ ا٧٣٭٧ح:ٔ٪ؽ ذ٣ٟ ٝٛـت ٤ٔٯ ا٧٣٪ٌؽة ك
 ٣ٞؽ ظةف ا٣ٮٝخ ٣ذ٤ُٕ٪ٰ ٤ٔٯ دٛةوٲ٢ ٬ؾق ا٧٣٭٧ح ٱة ٦ذ٪جٰ!.. -

 ٚ٪ْؿ إ٣ٰ كأصةب ٦ؼذىؿا:
 ق٪عى٢ ٤ٔٯ ا٣ؾ٬ت ٨٦ ا٣ج٪ٟ ا٧٣ؿ٠ـم.. -

٪ة:  كص٧خ ٤٣عْةت كأ٩ة أ٩ْؿ إ٣ٲ٫.. ٝج٢ أف أ٩ُٜ ٦ذجٲِّ
 أدٰٕ ٦ة دٞٮؿ؟! أـ أ٩ٟ د٧ـح؟! -
ٲ٨ اقػػػذ٤٤٘٪ة ا٣ؽك٣ػػػح ٣ٺظذٲػػػةؿ ٤ٔػػػٯ ٹ أ٦ػػػـح ٱػػػة أظ٧ػػػؽ.. ٝجػػػ٢ ٱػػػٮ٦ -

 ا٣كٲ٧ٲةاٰ، كاٳف قٮؼ ٩كذ٢٘ ا٣كٲ٧ٲةء ٣ٺظذٲةؿ ٤ٔٯ ا٣ؽك٣ح..
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 ٵوٲط ٰٚ كص٭٫ كٝؽ ًٞخ درٔة ثإٔٚة٫٣:
 ٹ أظؽ ٱٕجر ٦ٓ ا٣ؽك٣ح ٱة ٦ذ٪جٰ! ٹ أظؽ!.. -

ػػذط ثػػةب ا٣٘ؿٚػػح ٦ػػ٨ د٤ٞػػةء ٩ٛكػػ٫ كأ.٤ٗػػٜ ٦ػػ٨ د٤ٞػػةء  .ٚ ٚػػٰ د٤ػػٟ ا٤٣عْػػح، 
ٕ٪ة وػٮت ػُػٮات دٞذػؿب مػٲبة ٚنػٲبة.. ٩ٛك٫ كقٍ ذ٬ٮؿ ا٣ض٧ٲٓ، ز٥ ق٧

ٝج٢ أف ٱىُؽـ مٰء ثأٝؿب ا٣كؿٱؿٱ٨ إ٣ٯ ا٣جةب كٱْ٭ؿ ا٧٣٭ؽم ٨٦ ا٣ٕػؽـ 
 ٦كذ٤ٞٲة ٤ٔٲ٫ ك٬ٮ ٱ٤٭ر..

ٹ أقذُٲٓ أف أوٙ ٦ٞؽار ا٣عٲؿة ا٣ذٰ أ.ِوجخ ث٭ة ٣عْذ٭ة، كٹ أذ٠ؿ ٠ػ٥ 
ُِؿٝػة رأقػ٫  ٤٤ّخ كاص٧ة ٨٦ ٚؿط اٹ٩ؽ٬ةش، ٢٠ ٦ة أذ٠ؿق أف ا٧٣٭ؽم ّػ٢ ٦.

 ١ة ثضجٲ٪٫.. إ٣ٯ أف ٝةـ إ٣ٲ٫ ا٧٣ذ٪جٰ ث١أس ٦ةء ك٩ةك٫٣ إٱةق ٝةاٺ:٧٦ك
 ِامؿب.. ٫٤ٕ٣ دأزٲؿ ا٤ُ٣ك٥ أٔٲةؾى كأ٩٭١ىٟ! -

 ٚ٪ـ٣خ ٨ٔ ا٧٣٪ٌؽة كاقذٛكؿد٫ ٤ٔٯ ا٣ٛٮر:
 ٤َك٥؟!.. أم ٤َك٥؟! -

 أصةب ٔـكز ٦ذ٤ٕس٧ة ٠ة٧٣أ٣ٮؼ:
إ٩ػػػ٫ ٤َكػػػ٥ اٷػٛػػػةء.. ٣ٞػػػؽ ٩كػػػؼ٫ ا٧٣ذ٪جػػػٰ ٦ػػػ٨ ٦ؼُٮَػػػح "ٔػػػؿش  -

٧٤٣٭ػػؽم َة٣جػػة ٦٪ػػ٫ أف ٱذكػػ٢٤ إ٣ػػٯ ا٣ج٪ػػٟ ا٧٣ؿ٠ػػـم ا٤٧٣ػػٮؾ" ك٦٪عػػ٫ 
..٫ٞ ِٚ ؿا  كٱكذ١نٙ ٦ى

 ٚعؽٝخ إ٣ٯ ا٧٣ذ٪جٰ مـرا كٝؽ ث٤ٖ ٦٪ٰ ا٣ٌ٘ت أمؽق:
اٳف وؿتى دأث٫ ٤٣كٲ٧ٲةء!.. أ٣كخى ٦ػ٨ ٝػةؿ إف ا٣كػٲ٧ٲةء ٤٣ٕػةصـٱ٨  -

 ا٣ؾٱ٨ ٹ ٱكذُٲٕٮف ًؿثة ٰٚ اٵرض؟!

 أصةب ثٕؽ اثذكة٦ح ٦كذٛـة:
ٱػة أظ٧ػؽ.. أ٦ػة أ٩ػة ٚأقػذؼؽ٦٭ة كقػٲ٤حن ٣ٞؽ ٠٪خى دكذؼؽ٦٭ة ٤٣ذك٤ٲح  -

 ٣ذعٞٲٜ ٗةٱةت ٠جؿل!..
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 ك٢٬ دٕذجؿ قؿٝح ا٣نٕت ٗةٱح ٠جؿل؟!.. ٔضجة ٣٪ٛةٟٝ ٱة ز٩ؽٱٜ! -

 ق١خ ٤ٝٲٺ.. ز٥ ٝةؿ ٦جذك٧ة ٱؽأت مٮارث٫: 
ْٱ٪ػػةن قأقػػؽدق ثٕػػؽ ظػػٲ٨.. إ٩ػػ٫ مػػؿ وػػ٘ٲؿ  - أ٩ػػة ٹ أٔذجؿ٬ػػة قػػؿٝح، ثػػ٢ دى

ج ا٣ٕػؿب ٦ػ٨ كَػأة ٣ذعٞٲٜ ػٲؿ ٠جٲػؿز ٕٚ٪ػؽ٦ة أظ١ػ٥ ا٣ٕػؿاؽ كأ.ػػؿِ 
م ٱؿزظػػٮف دعذػػ٫ز قٲنػػٕٛٮف ٣ػػٰ كقذؿدكػػ٥ اٹثذكػػة٦ةت ؾا٣ػػؾؿ ا٣ػػ

 ٤ٔٯ كصٮ٬٭٥ ٣ٮٝخ َٮٱ٢..

 ظٲ٪٭ة اثذٕؽت ٔ٪٫، كٔؽت إ٣ٯ ا٣ض٤ٮس ٤ٔٯ ا٧٣٪ٌؽة ٝةاٺ:
٤ٚذعذػػؿؽ ٣ٮظػػػؽؾ ٚػػٰ ا٣ضعػػػٲ٥ إف مػػبخ!.. أ٦ػػػة أ٩ػػة ٤ٚكػػػخ ٦ٕػػػٟز  -

 ق ػؾ ذ٬جٰ كقأٔٮد إ٣ٯ ث٤ؽدٰ!..

 ٓ:ٚذ٥٤١ ا٧٣٭ؽم ثىٮت ٦ذ٭ؽج ٦ذُٞ
 .. ٱة أظ٧ؽ!..!أػنٯ.. أ٩ٟ ٝؽ دعذؿؽ ٫ٕ٦ ٰٚ ا٣ضعٲ٥ -

 ا٤ٕٛ٩خ ١٣ٺ٫٦ ٦كذٛكؿا:
؟! -  ٥٣ى

 ٚأصةب ثؾات ا٣٪جؿة ا٧٣ذ٭ؽصح:
٣ٞػػػػػؽ أوػػػػػؽرت ا٣نػػػػػؿَح أ٦ػػػػػؿا ثة٣جعػػػػػر ٔػػػػػ٨ مؼىػػػػػٲ٨ ٱع٧ػػػػػٺف  -

اف ظٞٲجذٲ٨ أٱٌة!.. ٬ٺ ٚكؿد٧ة ٦ة ٱعؽث؟! ؿَّ  أكوة٧١ٚة، كٱض.

كٝػؽ دب ا٤ٞ٣ػٜ ٚػٰ  أمةح ا٧٣ذ٪جػٰ ثٮص٭ػ٫ ك٬ػٮ ٱٛػؿؾ ٝٛػةق، كأصجػخ ا٧٣٭ػؽم
 أكوة٣ٰ:

ا٣ىػ٤ٕٮؾ!.. إ٩ػ٫ ا٧٣ذ٪جػٰ!.. ٕػ٨ َى ك٧٣ةذا ٱجعسػٮف ٔ٪ػٰ؟! ٣كػخ. ٦ػ٨   -
٣ٞؽ ٬ةص٧٪ٰ ا٣ى٤ٕٮ٠ةف كٝةـ ا٧٣ذ٪جٰ ثؿص٥ كاظػؽ كٚػؿظ ا٣سػة٩ٰ، زػ٥ 

 ظ٢٧ ا٣ك١ٲ٨ كٗؿق٫ ٰٚ ٱؽق ٧٦ـٝة راظذ٫!
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 ٚأ٦كٟ ا٧٣٭ؽم ثؿأق٫ ٦ضؽدا.. كأصةب ٦ذعكؿا:
 ٰ!..دجة! إ٩٭٧ة أ٩ذ٧ة إذف! ٣ٞؽ وؽؽ ظؽق -

 ز٥ رٚٓ رأق٫ كأردؼ:

 ٣ٞؽ ٦ةت ا٣ؿص٢ ٨٦ ٠سؿة ا٣٪ـٱٙ ٱة قةدة!.. أثنؿا ثة٣كض٨!.. -

٠ػػةف ا٣ؼجػػؿ ا٣ىػػةدـ ذا كٝػػٓ ٦ػػؽ٦ؿ ٣ػػٸدراؾ كا٣نػػٕٮر، مػػٕٮر ٚٞؽدػػ٫ ثة١٣ة٦ػػ٢ 
 ظٲ٨ ٝؾٚخ ثة١٣أس ٣ٲذ١كؿ ٤ٔٯ ا٣ضؽار كأ٩ة أوٲط ٰٚ كصٮق ا٣ؿٚةؽ:

ٔػػػػ٨ أم قػػػػض٨ دذعػػػػؽزٮف؟!.. أ٩ػػػػة ثػػػػؿمء!.. ٣كػػػػخ ٦ػػػػ٨ ٝذ٤ػػػػ٫! إ٩ػػػػ٫  -
 ا٧٣ذ٪جٰ!.. أٹ دٛ٭٧ٮف؟!

تى ا٧٣٭ؽم كٱٛع٧٪ٰ ٦ذأقٛة: ِّٞ ٕى  ٣ٲ.

٥ٕ٩ ٣ٞؽ ٠٪خى ثؿٱبة ٱة أظ٧ؽ.. ٠٪خى ثؿٱبة إ٣ػٯ أف دؿ٠ذػ٫ ٣ِٲ٪ػـؼى ظذػٯ  -
ا٧٣ػػػػػػٮت دكف أف د٭ػػػػػػةدٙ اٷقػػػػػػٕةؼ أك د٪ٞػػػػػػؾق أك دج٤ػػػػػػٖ ا٣نػػػػػػؿَحز 
ٚأوػػػػجعخى مػػػػؿٱ١ة ٚػػػػٰ صؿٱ٧ػػػػح ا٧٣ذ٪جػػػػٰ!.. اٵقػػػػٮء ٦ػػػػ٨ ذ٣ػػػػٟ أف 

٪ػػـ أٱٌػػة إف كًػػٕخ ا٣نػػؿَح ا٣ذعٞٲػػٜ ٝػػؽ ٱذٮقػػٓ ٣ٲنػػ٢٧ ٝىػػح ا١٣
ٱػػؽ٬ة ٤ٔػػٯ ا٣ػػؾ٬ت، كرث٧ػػة ٝػػػؽ ٩ذػػٮرط ص٧ٲٕػػة ٹقػػذؽٔةا٪ة ٧٤٣ذ٪جػػػٰ 
كإدػة٫٣ إ٣ٯ ٬ؾا ا٣ٕة٥٣.. زٺث د٭٥ ٤ٔػٯ اٵٝػ٢، ك٣ػٟ أف دذؼٲػ٢ ٦ػة 

 ..!قٲعؽز٫ ذ٣ٟ ٨٦ ًضح ٤ٔٯ ٦كذٮل اٷٔٺـ ا٣ٮَ٪ٰ

.. ٠٪ػخ  ٰظ مٕؿت قةٔذ٭ة ثػؽكار ٱضذػةح رأقػٰ ٦ػذ٤٘٘ٺ إ٣ػٯ أػ٧ػه ٝػؽ٦
ٱ٭ػػػٮم ٣ج٪ػػػحن ٣ج٪ػػػح، ٠ُٕٞػػػح ز٤ػػػش وػػػ٘ٲؿة دػػػؾكب دعػػػخ ظػػػؿارة أمػػػج٫ ثج٪ٲػػػةف 

ا٣ن٧ف ا٣عةرٝح.. ٥٣ ٱ٨١ ث٧ٞػؽكرم أف أقػذض٧ٓ ٝػٮام، أك أف أدْػة٬ؿ ثػؾ٣ٟ 
ظذػػٯز ٚأ٣ٞٲػػػخ ثس٤ٞػػػٰ ٤ٔػػػٯ ا٣كػػػؿٱؿ كاقػػػذٞج٤خ ا٣كػػػٞٙ ثػػػٮص٭ٰ ٦كػػػذؿصٕة 
مؿٱٍ اٵظؽاث ا٧٣ةًٲح.. ٣ٞؽ ٠٪خ ٰٚ ث٤ػؽدٰ قػٕٲؽا ظ٧ٲػؽا، كاٳف وػؿت 

ظػػؽث ذ٣ػػٟ كأ٩ػػة ا٣ػػؾم ٱعػػؿص داا٧ػػة ٤ٔػػٯ ٔػػؽـ  َؿٱػػؽا مػػؿٱؽا.. ١٣ػػ٨، ٠ٲػػٙ
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اٷذاٱػػػػح؟!.. ٠ٲػػػػٙ اقػػػػذؽرص٪ٰ ا٣ٞػػػػؽر ٵوػػػػجط ٦ضؿ٦ػػػػة رٗػػػػ٥ ادجػػػػةٰٔ ٣كػػػػج٢ 
 ا٣ٮٝةٱح؟!.. ز٥ ٩ْؿت إ٣ٯ ا٧٣ذ٪جٰ ٩ْؿة ٠ؿقو كوةرظذ٫ ث٧ٞذٰ ٫٣:

ػػػة - ٚظ ػػػةؽو ٣ػػػهي ٝةدػػػ٢و  ؾدْػػػ٨ أ٩ػػػٟ ْٔػػػٲ٥، كٹ دػػػؽرم أ٩ػػػٟ ٦ضػػػؿد أ ٧٩ظ
 ك٦ض٪ٮف!.. أ٩ٯ ٣ٟ أف د١ٮف ْٔٲ٧ة!

 ذكة٦ح ٬ةداح.. كٝةؿ:ٚؿد ٤ٰٔ ثةث
٠ٺ٦ػػٟ ٱؤ٠ػػؽ أ٩٪ػػٰ ٤ٔػػٯ صػػةدة ا٣ىػػٮاب!.. ٣ٞػػؽ ٩ٕذػػٮا ا٣٪جػػٰ ٱٮقػػٙ  -

ثة٣كػػػةرؽ، ك٩ٕذػػػػٮا ا٣٪جػػػػٰ ٦ٮقػػػػٯ ثة٣ٞةدػػػػ٢، ك٩ٕذػػػػٮا قػػػػٲؽ٩ة ٦ع٧ػػػػؽا 
د٭ة٦ػػػةت ا٣ذػػػٰ ثػػػة٧٣ض٪ٮف!.. ١٣ػػػٰ دج٤ػػػٖ ا٧٣ضػػػؽز ٤ٔٲػػػٟ أف دىػػػجؿ ٣ٺ

 قذ٪٭ةؿ ٤ٔٲٟ ٨٦ ٢٠ وٮب!.. 

 ز٥ ص٤ف ٤ٔٯ ا٣ُةك٣ح كأًةؼ:
١ٚةر ٱة أظ٧ؽز إ٩ٟ دعةكؿ أف دٛ٭ػ٥ ِث٪ٲػحى ا٣ٞػؽر أ٥٤ٔ أ٩ٟ ٦نٮش اٵ -

٫٤ ٦كػؤك٣ٲح ٦ػة كٝػٓ.. أ٩ػة ٹ أ٣ٮ٦ػٟ ٤ٔػٯ  ع٧ِّ كدضؽى ا٣كػجت ا٣ػؾم قػذ.
ذ٣ٟز إ٩٭ة َجٲٕػح ا٣ٕٞػ٢ ا٣جنػؿم ا٣ػؾم ٹ ٱ٭٪ػأ ظذػٯ ٱعػٲٍ ثة٣نػٰء 
٨٦ ص٧ٲٓ ا٣ضٮا٩ت ثعسة ٔػ٨ ظٞٲٞذػ٫. إٹ أف ٬٪ػةؾ ٦كػةاٺ ٹ ٱ١٧ػ٨ 

ٕٟ إ٣ٯ ا٣ض٪ػٮف.. ا١٣ػ٢ ٱجعػر اٷظةَح ث٭ة أك دى٪ٲٛ٭ة، ٦كةا٢ دؽٚ
٨ٔ ا٣عٞٲٞح ا٣ٮاظؽة ا٤ُ٧٣ٞح، ١٣٪٭ة ٣ٲكخ كاظؽة، ث٢ ٦ذٕؽدة، ٝػؽ 
دؼذ٤ٙ د٧ة٦ة ٨ٔ ثٌٕ٭ة ١٣٪٭ة ٹ دذ٪ةٝي، ك٢٠ ٢ٞٔو ٱٛ٭٧٭ػة ظكػت 

 ٝؽرد٫..
 ٔٞت ٔـكز ثٕٛٮٱذ٫ ٦كذٛ٭٧ة:

٬ػػػٺ ٚكػػػؿت ٣٪ػػػة ٩ْؿٱذػػػٟ ٬ػػػؾق؟!.. ظجػػػؾا ٣ػػػٮ أُٔٲذ٪ػػػٰ ٦سػػػةٹ ١٣ػػػٰ  -
 أٚ٭٥!..

٤ٔػٯ مػٕؿق ك٣عٲذػ٫ كٝػؽ ًػةٝخ ٔٲ٪ػةق ٦ػ٨ ا٣ذ١ٛٲػؿ.. زػ٥  ٧ٚؿر ا٧٣ذ٪جػٰ ٱػؽق
 أصةث٫:
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؟ - ٰظ  أ٩خ د٥٤ٕ أ٩ٰ ٝذ٤خ رصٺ.. ٧ٚة رأٱٟ ٚ
 أصةب ٔـكز ٤ٔٯ ا٣ٛٮر:

 ٝةد٢ ٦ضؿـ!.. ٦ٓ اظذؿا٦ٰ ٣نؼىٟ!.. -
 اثذك٥ ا٧٣ذ٪جٰ.. ز٥ قأ٫٣ ٠ؿة أػؿل:

٣٪ٛذػػؿض أ٩ػػٟ ٦ػػ٨ ٦ٕػػةرؼ ا٣ٞذٲػػ٢ كظٌػػؿتى ٔػػـاءق.. ٦ػػةذا قػػذٞٮؿ  -
 ح؟ٵ٫٦ ا٣جة٠ٲح ا٧٣٪ذِعج

 أصةب ٔـكز ثٕؽ ٣عْةت ٨٦ ا٣ذ١ٛٲؿ:
ػػ٥ هللا أصػػؿؾ ٚػػٰ ا٣ٛٞٲػػؽ!.. ٤ٚذىػػجؿم ٣ٌٞػػةء هللا  - ْظ قػػأٝٮؿ ٣٭ػػة "ٔ

 كٝؽرق!"..

 ٤َّٕٜٚ ا٧٣ذ٪جٰ ٤ٔٯ صٮاث٫ ٦جذك٧ة:
٣ٞؽ أذجؿد٪ػٰ ٦ضؿ٦ػة كأذجػؿتى صؿٱ٧ذػٰ ٌٝػةءن كٝػؽرا ٚػٰ ا٣ٮٝػخ  -

ذادػػػ٫.. ك٬ػػػؾا ٦ػػػة أٝىػػػؽق ثة٣عٞٲٞػػػح ا٣ذػػػٰ دذٕػػػؽد كٹ دذٕػػػةرض ٱػػػة 
 ٔـكز!..

 ٥ ادض٫ ثأ٩ْةرق إ٣ٯ ا٧٣٭ؽم كٝةؿ:ز
ْؼِجؿ٩ػػٰ ٱػػة ٦٭ػػؽم ٧ٔػػة ٤٠ٛذػػٟ  دٔٮ٩ػػة ٦ػػ٨ - ٤ٚكػػٛح ا٣عٞػػةاٜ اٳف.. ك٣ْذ.

 ٨٦ أص٫٤!.. ٢٬ أ٩ضـت ا٧٣٭٧ح أـ ٔضـت ٔ٪٭ة؟!

ٚةقذٮل ا٧٣٭ؽم ثذسة٢ٝ ٤ٔػٯ َػؿؼ ا٣كػؿٱؿ.. كأػػؾ ٱع١ػٰ ٧ٔػة ظىػ٢ ٦ٕػ٫ 
 ثٕٲ٪ٲ٨ مةرددٲ٨:

٩ْػػؿا  ا٣جٲػػخثٕػػؽ كوػػٮ٣٪ة إ٣ػػٯ ا٣ؿثػػةط.. كثٕػػؽ أف ٧ٝػػخ ثعضػػـ ٬ػػؾق  -
ا٧٣سػػة٣ٰ ٔػػ٨ ا٣ج٪ػػٟ ا٧٣ؿ٠ػػـم، أػػػؾت ا٤ُ٣كػػ٥ ا٣ػػؾم قػػ٧٤ذ٪ٰ  ٣جٕػػؽق

إٱةق، كأػجؿت ٔـكز ثأف ا٧٣٭٧ح ا٣ذٰ أ٩ٲُخ ثػ٫ دذ٧سػ٢ ٚػٰ ظؿاقػح 
ا٣ػػؽ٩ة٩ٲؿ إ٣ػػٯ ظػػٲ٨ ٔػػٮددٰ.. زػػ٥ كٝٛػػخ ٦ذع٧كػػة أ٦ػػةـ د٤ػػٟ ا٧٣ػػؿآة، 
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ككًٕخ ا٤ُ٣ك٥ دعخ ٣كة٩ٰ ٧٠ة أكوٲذ٪ٰ ثأف إٔٚػ٢.. ثٕػؽ زػٮاف 
ح كا٣٭٤ػػٓ كأ٩ػػة أمػػة٬ؽ أٝػػؽا٦ٰ كقػػٲٞة٩ٰ ٦ٕػػؽكدة، مػػٕؿت ثة٣ىػػؽ٦

خ. مٲبة ٚنٲبة، ٝج٢ أف دؼذٰٛ د٧ة٦ة.. دؿاصٕخ ٤٣ؼ٤ٙ ٦ؾٔٮرا،  ْج٭ى دى
كمػػؿٔخ ٚػػٰ ٧٣ػػف أرص٤ػػٰ كدعؿٱ١٭ػػة ٤٣ذأ٠ػػؽ ٦ػػ٨ كصٮد٬ػػة كثٞةا٭ػػة 
ٰٚ ١٦ة٩٭ة.. كثٕؽ أف ا٧َأ٩٪خ كٔؽت. إ٣ٯ ا٧٣ؿآة، ا٠ذنٛخ أ٩ػٰ ٝػؽ 

٤ػػٯ ا٧٣ػػؿآة اػذٛٲػػخ ثة١٣ة٦ػػ٢، إٹ ٦ٮًػػٕة ٦ػػ٨ مػػٕؿم ٠ػػةف ٱػػ٪١ٕف ٔ
٤ظػت اٵ٦ػؿ دٝٲٞػح أك أٝػ٢ ١٣ػٰ أػذٛػٰ  ُى ك٠أ٫٩ ػى٤ح مٕؿ َةاؿة.. دى
ثة١٣ة٢٦ كأوجط ٗٲؿى ّة٬ؿ ٰٚ ا٧٣ؿآة.. مٕؿت ثة٣ؼٮؼ كا٣ٞٮة ٦ٕة، 
مٕؿت ثػة٣ؼٮؼ ٦ػ٨ ا٣جٞػةء ٤ٔػٯ د٤ػٟ ا٣عػةؿ ٣ٶثػؽ، كمػٕؿت ثػة٣ٞٮة 
ِِل٦ذٺ٠ٰ ٣٭ؾق ا٣ٞؽرة ا٣ؼةرٝح.. ػؿصخ ٨٦ ا٣٘ؿٚح كوةدٚخ ٔـكز 

ع٧ػػػةـ، ك٦ػػػؿرت ث٧عةذادػػػ٫ دكف أف ٱنػػػٕؿ ثٮصػػػٮدم.. ٝةد٦ػػػة ٦ػػػ٨ ا٣
ظٲ٪٭ػة دأ٠ػػؽت ٦ػػ٨ ٕٚة٣ٲػػح ا٤ُ٣كػػ٥، كدةثٕػػخ َؿٱٞػػٰ ٦كػػذ٧ذٕة ث١ػػ٢ 
ػُػػٮة ٣ػػٰ ٚػػٰ ٬ػػؾا ا٣ٕػػة٥٣ ا٣ػػؾم ٹ دػػؽر٠٪ٰ ٚٲػػ٫ اٵثىػػةر، إ٣ػػٯ أف 
كو٤خ إ٣ٯ ٦ؽػ٢ ا٣ج٪ٟ ا٧٣ؿ٠ـم كدػ٤ذ٫.. ٠ة٩خ ا٣كػةٔح ا٧ٕ٣ٺٝػح 

أ٩٪ػػٰ كوػػ٤خ  ا٣ذػػٰ دػػـٱ٨ ٌٚػػةءق ٦نػػٲؿة إ٣ػػٯ ا٣سة٣سػػح كا٣٪ىػػٙ، أم
ٝجػػ٢ ٦ٮٔػػؽ إٗٺٝػػ٫ ث٤عْػػةت ٱكػػٲؿة، ٚ٭ؿك٣ػػخ إ٣ػػٯ ثةظذػػ٫ ٦ذضػػةكزا 
رصػػػػةؿ اٵ٦ػػػػ٨ ث٧٪ذ٭ػػػػٯ ا٣كػػػػ٭ٮ٣ح.. كمػػػػؿٔخ أػُػػػػٮ ٤ٔػػػػٯ أرًػػػػٲذ٫ 
ا٣ؿػة٦ٲح ث٧٪ذ٭ٯ ا٣كٺقح كأ٩ػة أرقػ٢ ثىػؿم ٚػٰ ٠ةٚػح اٹدضة٬ػةت 
٦ذٛعىػػػػة ا٣نػػػػجةثٲٟ كا٣ٺٚذػػػػةت، ٦ذٛؿقػػػػة ٚػػػػٰ كصػػػػٮق ا٧٣ػػػػٮّٛٲ٨ 

ـ ظؽٱؽم، كد٣ٛخ إ٣ػٯ ٧٦ػؿ كا٧٣ٮّٛةت.. إ٣ٯ أف دك٤٤خ دعخ ظةص
مؽٱؽ اٷًةءة.. دكةرٔخ ًؿثةت ٤ٝجٰ كأ٩ة أ٩ْؿ إ٣ٯ رصػةؿ اٵ٦ػ٨ 
ا٣ػػؾٱ٨ ا٩ذنػػؿكا ٤ٔػػٯ َػػٮؿ ا٧٧٣ػػؿ كٚػػٰ أٱػػةدٱ٭٥ ا٣ج٪ػػةدؽ ا٣ؿمةمػػح، 
كدٮٝٛخ ٨ٔ ا٣كٲؿ ٨٦ مؽة ا٣ؿ٬جح ا٣ذٰ د١ٕك٭ة ٚٮ٬ةد٭ػة ا٣ٞةد٤ػح.. 
ك٧٣ػػػة ٔـ٦ػػػػخ ٤ٔػػػٯ ٝ٭ػػػػؿ ا٣ؼػػػػٮؼ كدٮ٤٠ػػػخ ٤ٔػػػػٯ مػػػػضةٔذٰ، دارت 
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ىػِؽرةن زػٺث ٔضٺت ثةب  ا٣ؼـ٩ح ا٣ٛٮٹذم ا٣ؾم ٱ٪ذ٭ٰ إ٣ٲ٫ ا٧٧٣ؿ ٦.
جى ٦٪ػ٫  ؼػؿ. ِذطى ا٣جةب. ا٧ٕ٣ػٺؽ ثػٮزٲؿة ثُٲبػحز ٣ٲى .ٚ َؿٝةت ٦ؽكٱح، ز٥ 
قػػػؿب ٦ػػػ٨ ا٣ؿصػػػةؿ ا٧٣ذػػػأ٩ٞٲ٨ ٚػػػٰ ثػػػؽٹت ٚةر٬ػػػح ك٬ػػػ٥ ٱع٤٧ػػػػٮف 
و٪ةدٱٞة دنج٫ ا٣ذٮاثٲخ، ٠ػة٩ٮا ز٧ة٩ٲػح ٔنػؿ رصػٺ، قػخ رصػةؿ ١٣ػ٢ 

 كقػػػػ٧ٕخ وػػػػٮدة ٔجػػػػؿ وػػػػ٪ؽكؽ.. ٚأٚكػػػػعخ ٣٭ػػػػ٥ ا٣ُؿٱػػػػٜ ٦٭ػػػػؿكٹ
ػ٥َّ دٕٛٲػ٢ ا٧٣كذنػٕؿات ا٣عؿارٱػح".. ٚػذٺق  ا٧٣ضٲت اٳ٣ٰ ٱٞػٮؿ: " دى
ػػػػػ٥َّ دٕٛٲػػػػػ٢  إ٩ػػػػػؾار زٺزػػػػػٰ، زػػػػػ٥ أٔٞجػػػػػ٫ دأ٠ٲػػػػػؽه ٧٤٣ضٲػػػػػت اٳ٣ػػػػػٰ: "دى
ِٓ ا٣ىػػٕٜ".. ٵ٤ٔػػ٥ قػػةٔذ٭ة  ًػػ ػػ٥َّ دٕٛٲػػ٢ كى ا٧٣كذنػػٕؿات ا٣عؿ٠ٲػػح، دى
ثأف اػذٛةاٰ ٔػ٨ اٵ٩ْػةر ٣ػ٨ ٱنػ٢١ ٚةرٝػة، كأف أم ػُػٮة أػُٮ٬ػة 

ا٣ؼـ٩ػػح ا٣ٛكػػٲعح قذذكػػجت ٚػػٰ إوػػةثذٰ ثة٣ىػػٕٜ كا٧٣ػػٮت  داػػػ٢
٥.. ١٣ػػػ٨، كثػػػة٣ؿ٥ٗ ٦ػػػ٨ ذ٣ػػػٟ، دٕٞجػػػخ رصػػػةؿ ا٣ىػػػ٪ةدٱٜ ثٕػػػؽ  ػػػذَّ عى ا٧٣.
ػػػػؿكص٭٥ ٦ػػػ٨ ا٣ج٪ػػػٟ.. كد٤ٕٞػػػخ ثنػػػةظ٪ح ٦ػػػ٨ مػػػةظ٪ةد٭٥ ا٣جٲٌػػػةء 

 ا٣سٺث، ز٥ ا٤ُ٩ٞٮا ٔجؿ ا٣ُؿٱٜ ا٣كؿٱٓ ٩عٮ أرٱةؼ ا٧٣ؽٱ٪ح.. 

 .. ز٥ اقذأ٩ٙ ٝةاٺ:دٮٝٙ ا٧٣٭ؽم ٨ٔ ا٣كؿد، كث٢٤ ظ٫ٞ٤ ثنؿثح ٦ةء
ػػخ دعػػػخ ٝ٪ُػػؿة ٧٤ْ٦ػػػح،  - ٛى قػػ١٤خ ا٣نػػػةظ٪ةت َؿٱٞػػة ٚؿٔٲػػػة، كدٮٝ

ك٩ػػـؿ ٦ػػ٨ ٠ػػ٢ مػػةظ٪ح رصػػ٢ ٚػػٰ ا٩ٌػػجةط ٦ػػٮزكف.. زػػ٥ ٧ٔػػؽكا إ٣ػػٯ 
٦ٞػػؽ٦ةت ا٣نػػةظ٪ةت كٝػػة٦ٮا ثؿمػػ٭ة ثكػػةا٢ ٗؿٱػػتز ٣ٲنػػُٛٮا مػػٕةر 
ؿى ١٦ة٩ى٫. ا٣نٕةر ا٣ذة٣ٰ: "ٹ إ٫٣ إٹ هللا ٦ع٧ؽ رقٮؿ هللا  ٭ى ْْ  -ا٣ج٪ٟ كٱى

٦ٮات ا٧٣ك٧٤ٲ٨".. ٚنٕؿت ثعٲؿة مؽٱؽة إ٣ٯ صة٩ت ا٣ؼػٮؼ ٢ٞ٩ أ
ْ٭ػػ٥ِ ٦ػػة  ٛى ػػؽ ٚؿااىػػٰ، كاقػػذ٪ٛؿت َةٝػػح د٦ػػةٰٗ ٤٠٭ػػة ٣ِ ِٔ ؿ ا٣ػػؾم ٠ػػةف ٱ.
ٱعػػؽث، ١٣٪٪ػػٰ ٣ػػ٥ أ٤ٚػػط، ك٤٤ّػػخ ٤ٔػػٯ د٤ػػٟ ا٣عٲػػؿة إ٣ػػٯ أف كوػػ٤٪ة 
ث٤ػػػػػؽةن داػػػػػػ٢ ا٣٘ةثػػػػػح، كدٮٝٛػػػػػخ ا٣نػػػػػةظ٪ةت ٔ٪ػػػػػؽ ا٣جػػػػػةب ا٣ؼ٤ٛػػػػػٰ 

ة إ٣ػػػٯ ا٧٣كػػػضؽ، زػػػ٥ ٧٣كػػػضؽ٬ة.. ٩ػػػـؿ ا٣ؿصػػػةؿ ثة٣ىػػػ٪ةدٱٜ كأدػ٤ٮ٬ػػػ
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كًٕٮ٬ة ٰٚ ا١٧٣ةف ا٧٣ؼىػه ٣ذ٘كػٲ٢ ا٧٣ػٮدٯ.. ا٧٣سٲػؿ ٚػٰ اٵ٦ػؿ 
أف ا٣ؿصةؿ ٩ـ٣ٮا ك٥٬ ٱؿدؽكف ٣جةقة ٦ؼذ٤ٛػة ٬ػؾق ا٧٣ػؿة، ٣ٞػؽ اردػؽكا 
َؿاثٲنػػػة كصٺثٲجػػػة ثٲٌػػػةء ٚػػػٮؽ ثػػػؽٹد٭٥ اٵ٩ٲٞػػػح.. ث٤٘ػػػخ ظٲؿدػػػٰ 
ػؿ. ظ٤ٛػح إ٩نػةد، ثٲػؽ  .ٌ ع ٦ؽا٬ة، كمٕؿت ثأ٩٪ٰ ذ٣ٟ اٵػػؿس ا٣ػؾم ٱى

دػٰ قػػؿٔةف ٦ػػة دٺمػخ ٔ٪ػػؽ٦ة دكػػ٤٤خ. داػػ٢ ا٧٣كػػضؽ ا٣ػػؾم أف ظٲؿ
٠ػػةف ٚةرٗػػة ٦ػػ٨ ا٧٣ىػػ٤ٲ٨، كقػػ٧ٕخ كاظػػؽا ٦ػػ٨ ا٣ؿصػػةؿ ٱؼجػػؿ إ٦ػػةـ 
ا٧٣كضؽ ٝةاٺ: "٣ٞؽ أرق٢ ٥١٣ ا٣ج٪ٟ كدٱٕح ٝػؽر٬ة أ٣ػٙ قػجٲ١ح ٦ػ٨ 
ا٣ؾ٬تز قذٞٮ٦ٮف ثعؿاقذ٭ة ٠ة٧٣ٕذةد، كظة٧٣ة دػذ٥ إصػؿاءات ٦ػ٢ء 

ا٣ج٪ػٟ ا٣ػؽك٣ٰ.. د٦ػخ ٚػٰ ١٦ة٩٭ة ثكجةاٟ صؽٱؽةز ق٪أدٰ ٣٪٤ٞ٭ة إ٣ٯ 
رٔةٱح هللا كظ٫ْٛ ٱة ٔٞٲؽ".. زػ٥ ٗػةدر ا٣ؿصػةؿ، كاقػذ٪ذضخ ظٲ٪٭ػة 
٤ِّٛػػػٮا ث٪ٞػػػ٢ ا٣ػػػؾ٬ت، كأف ا٧٣كػػػضؽ ٠ػػػةف  أ٩٭ػػػ٥ ًػػػجةط اقػػػذؼجةرات ٠.
ٔجةرة ٨ٔ ٤٦عػٜ قػؿم ٣ؼـٱ٪ػح ا٣ؽك٣ػح، كأف ا٣ذ٪١ػؿ ٚػٰ وػٛح ٧ٔػةؿ 

 ا٧٣ٞةثؿ ٠ةف دؽثٲؿا أ٦٪ٲة كد٧ٮٱ٭ة ٣ىؿؼ أ٩ْةر ا٣٪ةس كٌٚٮ٣٭٥..

ا٣ػػؿ٥ٗ ٦ػػ٨ ذ٣ػػٟ ا٣٘ػػ٥ ا٣ػػؾم ٠٪ػػخ أٔػػة٩ٰ ٦٪ػػ٫ كٝذ٭ػػة، ٤ٔٞػػخ ٤ٔػػٯ ٦ػػة  ٤ٔػٯ
 ركاق ا٧٣٭ؽم كٝؽ أذ٤٬ذ٪ٰ ٗؿاثح اٵظؽاث:

ػـٱ٪ح قػؿٱح ٚػٰ ثٲػخ ٦ػ٨ ثٲػٮت هللا ٱعؿقػ٭ة إ٦ػةـ ثؿدجػح ٔٞٲػؽ!..  -
٨٦ ٬ؾا ا٣ؾم قٲؼُؿ ٤ٔػٯ ثة٣ػ٫ ذ٣ػٟ؟! .. دعٛػِ ا٣ؽك٣ػح ذ٬ج٭ػة ٚػٰ 

ق ا٣٪ػةس! أ٠سؿ ١٦ػةف ٱٞؽقػ٫ ا٣٪ػةس! كدٌػ٫ٕ ٚػٰ أ٠سػؿ ١٦ػةف ٱؼنػة
٦ػ٨ ٬ػؾا ا٣ػؾم قػٲؼُؿ ٤ٔػٯ ثة٣ػ٫ أف ا٣ػؾ٬ت ٚػٰ دٮاثٲػخ ا٧٣ػٮدٯ؟! 

 وؽؽ ٨٦ ٝةؿ أف ١٦ؿ ا٣ؽك٣ح ٱ٤ٕٮ كٹ ٱ٤ٕٯ ٤ٔٲ٫!..

 كأًةؼ ا٧٣ذ٪جٰ ثؽكرق:
دك٣ذ٥١ دعذةؿ ٣ٶ٦ؿ ٝج٢ كٝٮ٫ٔز ك٬ؾا ٦ة ٱض٤ٕ٭ة ٨٦ أأ٨٦ ا٣ج٤ػؽاف  -

 ٰٚ ا٣ٕة٥٣!.. 
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 ف ٱؿدؼ:ز٥ ق١خ ٤ٝٲٺ ك٬ٮ ٱ٪ٞؿ ٤ٔٯ ا٣ُةك٣ح ثأوةث٫ٕ.. ٝج٢ أ
أػجؿ٩ػػٰ ٱػػة ٦٭ػػؽم، ٬ػػ٢ ثة٧٣كػػضؽ ٩ْػػةـ دٚػػةٰٔ؟.. أثػػ٫ِ ٦كذنػػٕؿات  -

 ا٣عؿارة كا٣عؿ٠ح؟

 أصةب ا٧٣٭ؽم:
أقػػذجٕؽ ذ٣ػػٟز ٚة٧٣كػػضؽ ٔجػػةرة ٔػػ٨ ث٪ػػةء ٝػػؽٱ٥ ذم دىػػ٧ٲ٥ ثكػػٲٍ،  -

ٕٞػػ٢ أف ٱ٪٤ٞػػٮا ا٣ػػؾ٬ت ٦ػػ٨ ٦ج٪ػػٯ مػػؽٱؽ ا٣عؿاقػػح إ٣ػػٯ  ١٣ػػ٨ ٠ٲػػٙ ٱ.
 ٦كضؽ ٦ذٮقٍ ا٣عؿاقح؟!

 رد ا٧٣ذ٪جٰ ًةظ١ة:
١ٮف ا٣ج٤ؽة ِثؿ٦ذ٭ة د١٪ح ٔك١ؿٱح!.. ٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ ٨٦ ٱؽرم!.. ٝؽ د -

 ذ٣ٟ، ق٪كذ٢٧ٕ ا٤ُ٣ك٥ ٷػؿاج ا٣ؾ٬ت ٨٦ ا٧٣كضؽ!..

ٚؿ٦ٞذ٫ ث٪ْؿة ازدراء ٣ضؿأد٫ ا٣ذٰ ٹ دٕؿؼ ا٣عؽكد، ككًٓ ٔػـكز ٱؽٱػ٫ 
٤ٔػٯ رأقػػ٫ كٝػؽ ٚػػذط ٚػةق ٦ػػ٨ ا٣ؽ٬نػح.. ٚػػٰ ظػٲ٨ ٣ػػ٥ ٱٕذػؿض ا٧٣٭ػػؽم ٤ٔػػٯ 

 ا١ٛ٣ؿة، كدكةءؿ ك٬ٮ ٱؿٚٓ ظةصجٲ٫:
ؽث ٨ٔ ٨َ ٨٦ ا٣ػؾ٬ت ٱػة ٦ذ٪جػٰ! ٠ٲػٙ ٣٪ػة أف ٩ع٧ػ٢ د٤ػٟ إ٩٪ة ٩ذع -

ا٣ذٮاثٲخ ا٣سٞٲ٤ح؟!.. ٔؽا ٨ٔ ذ٣ٟ، ٠ٲٙ ق٪ؼؿص٭ة ٨٦ ا٣٘ؿٚػح أ٦ػةـ 
أ٩ْػػػػةر ظؿاقػػػػ٭ة؟! ٠ٲػػػػٙ قػػػػذ١ٮف ردكد إٔٚػػػػة٣٭٥ ك٬ػػػػ٥ ٱنػػػػة٬ؽكف 
ةن ا٧٣كػضؽ؟! ٝػؽ ٱ٤ُٞػٮف  ا٣ذٮاثٲخ دؿدٛٓ ٣ٮظؽ٬ة ٰٚ ا٣٭ٮاء ٦٘ػةِدرى

٪ٔ .٢  ؽاؾ ثٺ مٟ!ا٣٪ةر ٰٚ ص٧ٲٓ اٹدضة٬ةت! كق٪.ٞذى

 ٚأصةب ا٧٣ذ٪جٰ:
ػػ٫. ٱػػة وػػةح.. قػػٮؼ  - ٹ ٣ػػ٨ دضػػؿمى اٵ٦ػػٮر ٤ٔػػٯ ٬ػػؾا ا٣٪عػػٮ ا٣ػػؾم ذ٠ؿدى

٩ىػػ٪ٓ ٤٣ذٮاثٲػػػخ ٩ٕٮمػػػة ثٕضػػػٺت ١٣ػػٰ ٱكػػػ٭٢ دٕٚ٭ػػػة كصؿ٬ػػػة ٤ٔػػػٯ 
اٵرض.. كٵفَّ ا٤ُ٣كػػػ٥ى ٕٚػػػةؿ ٤ٔػػػٯ ا٣ض٧ػػػةدات أٱٌػػػةز ق٪٪كػػػغ ٦ػػػ٨ 
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ا٤ُ٣كػػػ٥ ٩كػػػؼة ٩ٌػػػٕ٭ة ٤ٔػػػٯ ا٣ذٮاثٲػػػخ ١٣ػػػٰ دؼذٛػػػٰ ٔػػػ٨ اٵ٩ْػػػةر 
  دن٢٘ ثة٣ٟ ثأ٦ؿ ا٣عؿاسز قٮؼ أدٮ٣ٯ أ٦ؿ٥٬..ثؽكر٬ة، كٹ

٤ٮ٫ِ٣ ٨٦ مؽة ٗٲْٰ ٦ذ٭٧١ة:  ٔٞجخ ٤ٔٯ ظ.
ٱة٣ٟ ٨٦ ٗجٰ!.. أ٩كٲخى أف ثة٧٣ؼُٮط ٤َك٧ة ٣ذعؿٱػٟ ا٣ض٧ػةدات،  -

ثإ١٦ة٩ػػٟ أف دذكػػ٢٤ إ٣ػػٯ ٬٪ػػةؾ كدأػػػؾ ا٣ػػؾ٬ت ث٧ٛػػؿدؾ كد٘ػػةدر.. أـ 
ؿاؾى ٹ د٤٧ٟ مضةٔح ا٣ؽػٮؿ إ٣ٯ ٬٪ةؾ كظٲؽا؟!  د.

 ٚؿد ا٧٣ذ٪جٰ:
أ٤ٔػػػ٥ أف ثػػػة٧٣ؼُٮط ٤َكػػػ٧ة ٱعػػػؿؾ ا٣ض٧ػػػةد.. ١٣٪ػػػ٫، ك٣كػػػٮء  ث٤ػػػٯ، -

ؾ اٵمٲةء ا٣ذٰ ٱذٕؽل كز٩٭ة ِر٤َىٲ٨!..  ا٣عِ ٹ ٱعؿظ

 ٝج٢ أف ٱٞٮـ ٨٦ ١٦ة٫٩ كٱٌٲٙ ث٤٭ضح ٦ة٣خ إ٣ٯ اٵ٦ؿ:
ٱػػة ٦٭ػػؽم! قػػذؼؿج ظػػةٹ كقػػذٞذ٪ٰ ٣٪ػػة ٦ػػة ٱ٤ػػــ ٣ىػػ٪ةٔح ا٣٪ٕػػٮش  -

ا٧٣ؽك٣جػػػػػح! كقػػػػػٲؿاٟٚٞ ٔػػػػػـكز ٧٣كػػػػػةٔؽدٟ ٤ٔػػػػػٯ ظ٤٧٭ػػػػػة! كظة٧٣ػػػػػة 
٢  ا٣ذٮاثٲخ  ٣كؿٝحٮداف، قذ٪٤ُٞةف ٨٦ صؽٱؽ دٕ ِٞ ا٣نةظ٪ح ا٣ذٰ ق٪.

 ٤ٔٯ ٦ذ٪٭ة!..

ٚػػػة٤ُ٩ٜ اٷز٪ػػػةف ٤ٔػػػٯ ا٣ٛػػػٮر كا٣ؽ٬نػػػح دذ١٤٧٪ػػػٰ ٦ػػػ٨ َػػػةٔذ٭٥ ا٧ٕ٣ٲػػػةء 
جٮ٣ِ٭٥. اٹ٩ؼؿاطى ٰٚ ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ اٷصؿا٦ػٰ!.. زػ٥ اقػذؽرؾ ا٧٣ذ٪جػٰ ٝجػ٢ أف  .ٝ ك

 ٱ٤٘ٞة ا٣جةب كراء٧٬ة:
 دعكجة ٵم َةرئ!..كٹ د٪كٲةى اٝذ٪ةء ٦ٺ٦طو د٪١ؿٱح  -

ؿا:  ٲِّ ؼى ٰظ ٦.  كث٧ضؿد أف ٗةدرا ا٣ذٛخ إ٣
أ٦ػػة أ٩ػػخ ٱػػة أظ٧ػػؽ ٤ٚػػٟ أف دؼذػػةر ثػػٲ٨ أ٦ػػؿٱ٨ز أف دكػػذ٧ؿ ٦ٕ٪ػػة إ٣ػػٯ  -

ا٣٪٭ةٱػػػح، أك أف دػػػؾ٬ت ٚػػػٰ ظػػػةؿ قػػػجٲ٤ٟ.. ٧٤ٔػػػة ثػػػأف ا٣ؼٲػػػةر اٵكؿ 
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قٲ٨٧ٌ ٣ػٟ إوػٺح اٵ٦ػٮِر ٦كػذٞجٺن، أ٦ػة ا٣سػة٩ٰ ٤ٚػ٨ ٱػؤدم ثػٟ إٹ 
 ٱت.. ١ٛٚؿ صٲؽا!إ٣ٯ د٬ة٣ٲـ ا٣كضٮف كا٣ذٕؾ

*** 

دت ص٧ٲٓ اٹظذ٧ةٹت ثعسة ٔػ٨  ٣ٞؽ ١ٚؿت صٲؽا.. ٥ٕ٩، ٣ٞؽ ١ٚؿت.. كصؿى
٦٭ؿب ٣ٰ ٧٦ة دٮرَخ ث٫.. ١ٚؿت َٲ٤ح ا٣كةٔةت اٵرثٕٲ٨ ا٣ذٰ ٦ؿت قؿٱٕة 
٨٦ مؽة ػٮٰٚ ٨٦ ا٣ٞػةدـ ا٧٣ض٭ػٮؿ.. ١ٚػؿت ٤٦ٲػة كأ٩ػة أرل ا٣ؿٚػةؽ ٱِضػؽ كف 

كأ٩ػػػة أدػػػةثٓ دضػػػةرث٭٥ ٚػػػٰ وػػػ٪ةٔح ا٣٪ٕػػػٮش كٱ٪ذ٭ػػػٮف ٦٪٭ػػػة.. ١ٚػػػؿت صٲػػػؽا 
ا٣ذ٪١ؿٱح، كػُُ٭٥ اٵك٣ٲح كا٣سة٩ٮٱػح.. ١ٚػؿت، ك١ٚػؿت، ك٣ػ٥ أ٬ذػؽ إ٣ػٯ ظػ٢ 
ٱ٪ذن٤٪ٰ ٨٦ ثٲ٨ ٦ُؿٝح ا٧٣ذ٪جٰ كق٪ؽاف ا٣ؽك٣ػح.. ذ٣ػٟ أف أذجػةرم ٦ضؿ٦ػة 
٦جعٮزػػة ٔ٪ػػ٫ز قٲٕؿًػػ٪ٰ ٣ٸٱٞػػةؼ ٔ٪ػػؽ أكؿ دكرٱػػح د٧٤ع٪ػػٰ ٤ٔػػٯ ا٣ُؿٱػػٜ.. 

ٰٝ ٚػٰ ذ٣ػٟ ك٬ػؿكث٭٥ كظذٯ كإف رٌٚخ ا٣كُٮ ٤ٔٯ ا٣ج٪ٟ، ٚإف ٩ضةح رٚة
إ٣ٯ ا٣ٕؿاؽز قٲ١نٙ دٮرَ٭٥ كٱٞٮد ا٧٣عٞٞٲ٨ إ٣ػٰ ٔػةصٺ أـ آصػٺ.. ٣ػؾ٣ٟز 
ٝػػؿرت أف أمػػةرؾ ا٣ؿٚػػةؽ كأظػػؿصى ٤ٔػػٯ ٩ضػػةح ٤٧ٔٲػػذ٭٥، كأٔٲػػؽى ا٣ػػؾ٬ت إ٣ػػٯ 
ا٣ج٪ٟ ٝج٢ أف ٱذ٨١٧ أوعةثٰ ٨٦ أػؾق إ٣ٯ ا٣ٕؿاؽ.. ٣ٞؽ ٠ة٩خ ٬ػؾق ا٣ؼُػح 

ْ٭ؿ ٣ؿصػػةؿ ا٣نػػؿَح ظكػػ٨ كٝذػػؾاؾ، ا٣عػػ٢ ا٣ٮظٲػػؽ ا٣ػػؾم قػػٲ.  -ثة٣٪كػػجح ٣ػػٰ  -
٩ٲذٰ، كا٣ؼُٮة اٵك٣ٯ ا٣ذٰ قػذ٧٭ؽ ٷٝ٪ػةع ا٣ٌٞػةء ثجؿاءدػٰ.. ٠٪ػخ قػأػجؿ 
ٔػػـكز ثؼُذػػٰ، ك٠٪ػػخ قػػأ٤َت ٦٪ػػ٫ ٦كػػةٔؽدٰ.. ثٲػػؽ أف رًػػةق ا٣٘ؿٱػػت ٧ٔػػة 
ٱ٪ٮل ٤ٔٲ٫ اٳػؿاف، كا٩ؼؿا٫َ ٦ٕ٭٧ة ٰٚ اٷٔؽاد ٣ؾ٣ٟز ظةؿ دكف أف أص٫٤ٕ 

٣ٞػػػؽ أمػػػٕؿ٩ٰ ٦ٮٝٛػػػ٫ ٬ػػػؾا أ٬ػػػٺ ٣سٞذػػػٰ، كظػػػةؿ دكف أف أقػػػأ٫٣. ٦كػػػةٔؽدٰ.. 
ثة٣عٲؿة كا٣ؼٲجح ٦ٕة، قٲ٧ة كأ٫٩ ٣ُة٧٣ة ٠ةف ّؿٱٛة ثٕٲؽا ٨ٔ ا٣نؿ، ١٣٪٪ٰ ٥٣ 
أد٤١ٙ ٔ٪ةء اقذٛكةرق ٧ٔة ظى٢ ٣نؼىٲذ٫ ٨٦ د٘ٲػؿ كا٩ٞػٺب، ك٣ػ٥ أمػؿع 
ٰٚ ا٣جعر ٨ٔ ا٣كجت ا٣ؾم ص٤ٕػ٫ ٱؿًػٯ ث٭ػؾا ا٤ْ٣ػ٥ كا٣ج٭ذػةفز ٚػة٥٘٣ ا٣ػؾم 
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ٰ: " أ٩ػػػػة أ٩ػػػػة ك٦ِػػػػ٨ ثٕػػػػؽلى قػػػػجج٫ ٦ٞذػػػػ٢ ا٣ىػػػػ٤ٕٮؾز ص٤ٕ٪ػػػػٰ أردد ٚػػػػٰ ٩ٛكػػػػ
 ا٣ُٮٚةف"..

*** 

ٰٚ د٧ةـ ا٣كةٔح ا٣سة٩ٲح ٣ٲٺ، ك٤ٔػٯ ثٕػؽ ٠ٲ٤ػٮ٦ذؿ ٦ػ٨ ا٧٣كػضؽ ا٧٣ٞىػٮد، 
أكٝٙ ا٧٣٭ؽم ٦عؿؾ ا٣نةظ٪ح ا٣ذٰ قؿٝ٭ة ٔ٪ؽ مضؿة ٦ذؽ٣ٲح اٵٗىةف.. ٠ةف 
ػؿت ٤٠ٲػة ٦ػ٨  ا٧٣٭ؽم ٝؽ د٪١ؿ ثنةرب ك٣عٲح ٠سٲٛٲ٨، ٔؽا ٔػ٨ ثُػ٨ ٦ـٱٛػح ٗٲَّ

ٔػـكز ٦ٺ٦عػػ٫ ٚػػٰ ذات ا٣نػٮارب كا٣٪ْػػةرات ا٣كػػ٧ٲ١ح ث٪ٲػح صكػػؽق، كأػٛػػٯ 
ِـّ  ٪َّٓ ث٭٧ة ٚػٰ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣كػةثٞح، ثٲ٪٧ػة ا٠ذٛػٯ ا٧٣ذ٪جػٰ ثٞػه مػٕؿق، كصػ ٞى ا٣ذٰ دى
٣عٲذػػ٫.. أ٦ػػة أ٩ػػة، كثػػة٣ؿ٥ٗ ٦ػػ٨ إوػػؿار٥٬ ٤ٔػػٯ ًػػؿكرة د٪١ػػؿم دعكػػجة ٣ٛنػػ٢ 

 ا٤ُ٣ك٥ أز٪ةء ا٤٧ٕ٣ٲح، أوؿرت ٤ٔٯ إثٞةاٰ ٤ٔٯ ٬ٲأدٰ.. 

ظ٤ٟ ا٣ْػٺـ، كَٛػٜ ٠ػ٢ ٦ػ٨ ا٣سٺزػح ٚػٰ إػػؿاج دؿص٤٪ة ٨٦ ا٣نةظ٪ح ٰٚ 
ا٣٪ٕٮش ا٧٣ؽك٣جح.. ٚٲ٧ة قػةرٔخ إ٣ػٯ إػػؿاج ا٤ُ٣كػ٥ ككًػ٫ٕ دعػخ ا٤٣كػةفز 
ٵد١٧ػػ٨ ٚػػٰ ٌٗػػٮف زػػٮاف ٤ٝٲ٤ػػح ٦ػػ٨ اٹقػػذذةر ٔػػ٨ اٵ٩ْػػةر.. ٹ أ١٩ػػؿ أف ا٣٭٤ػػٓ 
ا٣ػؾم أوػػةب ا٧٣٭ػػؽم ٝػؽ ا٩ذػػةث٪ٰ أٱٌػػة، ١٣ػ٨ قػػؿٔةف ٦ػػة دضةكزدػ٫ ظػػٲ٨ رأٱػػخ 

ثؽكر٥٬ كٱؼذٛٮف دجةٔة ٨٦ أ٦ة٦ٰ رٚٞح ٩ٕٮمػ٭٥.. رٚةٰٝ ٱٌٕٮف ا٣ُٺق٥ 
 ٝج٢ أف ٱذ٥٤١ ٔـكز ث٪جؿة ٦ؿدٕؽة:

ٱة رٚػةؽ!.. ٠ٲػٙ ٣٪ػة أف ٩٪كػٜ ٚٲ٧ػة ثٲ٪٪ػة ك٩عػ٨ ٹ ٩ػؿل ثٌٕػ٪ة؟! ٝػؽ  -
 ٱىُؽـ أظؽ٩ة ثةٳػؿ أز٪ةء دٮاصؽ٩ة ٬٪ةؾز ٚٲ٪ذج٫ ا٣عؿاس ٣٪ة!..

 أصةب ا٧٣ذ٪جٰ:
٣عػػؿاسز ٔ٪ؽاػػؾ ٹ.. ٣ػػ٨ ٱعىػػ٢ ذ٣ػػٟ!.. قأدكػػ٢٤ أكٹ، كأ.٩٭ػػٰ أ٦ػػؿ ا -

قػػأٚذط ٧١٣ػػة ثػػةب ا٧٣كػػضؽ ا٣ؼ٤ٛػػٰ كقػػذؽػ٤ٮف دجةٔػػة.. ثٕػػؽ ذ٣ػػٟ 
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قػػ٪ذٕةكف ٤ٔػػٯ كًػػٓ ا٣ذٮاثٲػػخ ٤ٔػػٯ ا٣٪ٕػػٮش، كقػػ٪ؼؿص٭ة صػػؿا ٹ 
 دٕٚة.. ادٛٞ٪ة؟!

 ردد٩ة كراءق:
 ادٛٞ٪ة.. -

ا٤ُ٩ػػٜ ا٧٣ذ٪جػػٰ ٔجػػؿ ظٞػػ٢ ٦ػػ٨ ا٣كػػ٪ةث٢ ا٣ذػػٰ ٠ة٩ػػخ د١نػػٙ ٦كػػةرق ٧٤٠ػػة 
٩عػ٨ ٩ذ٭ػة٦ف ٠ػٰ ٱ٤ٕػ٥ ٠ػ٢ اثذٕؽ ثٌٕ٭ة ٔػ٨ ثٕػي، ك٣عٞ٪ػة ثػ٫ ٤ٔػٯ ٦٭ػ٢ ك

٦٪ة ١٦ةف اٳػؿ.. كظة٧٣ة وؿ٩ة ٤ٔٯ ثٕؽ أ٦ذةر ٤ٝٲ٤ح ٨٦ ا٧٣كػضؽ دٮٝٛ٪ػة ٔػ٨ 
ػؿ  صؿ ا٣٪ٕٮش، كص٤ك٪ة ٣٪ؿاٝت اٵكًةع ٨ٔ ٠ست.. ثٕػؽ ٦ػؿكر ٣عْػةت، د١كَّ
ا٣ك١ٮف ا٣ؾم ٱؼٲ٥ ٤ٔٯ اٵصٮاء ثىٮت َؿٝةتو ٤ٔٯ ثةب ا٧٣كػضؽ.. ٧٤ٔ٪ػة 

ثى ٔ٪ػػ٫.. أ٩ػػ٫ ا٧٣ذ٪جػػٰ، ١٣٪٪ػػة اقػػذ٘ؿث٪ة ٤ٕٚػػ٫ ا٣ػػؾ م ٱ٪ػػةٰٚ ا٣ذكػػ٢٤ ا٣ػػؾم دعػػؽَّ
ٛػػػذطى ثػػػةب  كص٧ػػػخ ٦ػػػ٨ ا٣ذؿٝػػػت، كا٩ُٕٞػػػخ أ٩ٛةقػػػ٪ة ٦ػػػ٨ اٹ٩ذْػػػةر، ٝجػػػ٢ أف ٱ.
ا٧٣كػػضؽ كٱؼػػؿج ٦٪ػػ٫ رصػػ٢ ٤٦ػػذطو َٮٱػػ٢ ٔػػؿٱي ا٧٣٪١جػػٲ٨ ٱ٧كػػٟ َػػػؿؼ 
ص٤جةثػػ٫ ثٲ٧٪ػػةق، كٱ٤ذٛػػخ ٱ٧ٲ٪ػػة كٱكػػةرا ثعسػػة ٔػػ٨ ا٣ُػػةرؽ.. ٚػػٰ د٤ػػٟ اٵز٪ػػةء 

 ا٧٣٭ؽم كٝؽ ٩ؽت ٔ٪٫ آ٬ح:أدر٠٪ة ا٣٘ةٱح ٨٦ َؿٝةت ا٧٣ذ٪جٰ، كٝةؿ 
ٱة٣ػػػ٫ ٦ػػػ٨ ٦ػػػة٠ؿ ٱػػػؽػ٢ ٦ػػػ٨ أكقػػػٓ اٵثػػػٮاب!.. ٤ٚ٪ذٞػػػؽـ إ٣ػػػٯ ا٣جػػػةب  -

 ا٣ؼ٤ٰٛ، ٹ مٟ أف ا٧٣ذ٪جٰ وةر داػ٢ ا٧٣كضؽ اٳف!

٧ٕٚؽ٩ة إ٣ٯ ا٣٪ٕٮش، كمؿٔ٪ة ٰٚ صؿ٬ة ركٱؽا ركٱؽا.. إ٣ٯ أف وؿ٩ة أ٦ةـ 
 ا٣جةب ا٣ؼ٤ٰٛ ٦جةمؿة كرثٌ٪ة ٬٪ةؾ.. ك٦ٓ أ٩٪ٰ ٠٪خ ػٛٲػة، ٠٪ػخ أ٣ذٛػخ ٚػٰ
، ك٠٪ػخ ٹ أدٮٝػٙ ٔػ٨ ا٣ٕجػر ثأوػةثٰٕ رٗجػح  ـو ٢٠ اٹدضة٬ةت ػٮٚػةن ٦ػ٨ ٝػةد
ٰٚ دنذٲخ د١ٛٲؿم ٨ٔ دأ٩ٲت ا٣ٌػ٧ٲؿ، ذ٣ػٟ ا٣ٌػ٧ٲؿ ا٣ػؾم ٹ ٱعٲػٯ إٹ ٚػٰ 
آػؿ اٵكٝةت ٣ٲؾ٠ؿ٩ٰ ثأف ا٣كؿٝح ٰٚ ثٲخ هللا صؿـ ٦ـدكج كذ٩ػت ْٔػٲ٥.. 

جح ٣ػ٥ أ٠ػ٨ ثعةصػح إ٣ػٯ ًػ٧ٲؿ ٱ٪ج٭٪ػٰ كٝذ٭ػةز ٤ٚٞػؽ ٠٪ػخ ٦ػؽر٠ة ٣ْٕػ٥ ا٧٣ىػػٲ
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كٚؽاظح ٔجب٭ة!.. ٨١٣ ٦ة ٦ػ٨ ظػ٢ ثػؽٱ٢! ك٦ػة ٦ػ٨ ػٲػةر آػػؿ!.. ٩ٕػ٥، ٣ٞػؽ ٠ػةف 
ثإ١٦ػػة٩ٰ ا٣ؼٲػػةر ٝجػػ٢ ذ٣ػػٟ، ٠ػػةف ثإ١٦ػػة٩ٰ اٵػػػؾ ثذعػػؾٱؿات صػػؽدٰ!.. ٠ػػةف 
ثإ١٦ة٩ٰ اٹثذٕػةد ٔػ٨ ا٣كػٲ٧ٲةء!.. ٠ػةف ثإ١٦ػة٩ٰ أٹ أقػذؽٰٔ ا٧٣ذ٪جػٰ!.. ٠ػةف 

ِجػػٓ ػُٮادػػ٫!.. ٠ػػةف ثإ١٦ػػة٩ٰ ٦٪ػػٓ ذ٣ػػٟ ٦٪ػػؾ ا٣جؽاٱػػح!.. ١٣٪٪ػػٰ  ثإ١٦ػػة٩ٰ أٹ أدَّ
ػ٢ ٦ػ٨ ا٣ٞػؽِر  سِّ أػؾت ثةٵقجةب ا٣ذٰ دٞٮد إ٣ػٯ ٬ػؾق ا٣٪٭ةٱػح!.. كاػذػؿت أف أ٦ى

 صة٩ج٫. ا٣نؿٱؿ!..

ِذط ا٣جةب ا٣ؼ٤ٰٛ أػٲؿا.. كا٤ُ٩ٞ٪ػة  .ٚ ثٕؽ ز٤ر قةٔح ٨٦ ا٤ٞ٣ٜ كا٣ذأ٩ٲت، 
إ٣ٲ٫ ٰٚ ظؾر، ز٥ َٛٞ٪ة ٩جُئ ٨٦ قػؿٔذ٪ة ك٩عػ٨ ٩ٞذػؿب مػٲبة ٚنػٲبة.. إ٣ػٯ 

ػُٮدٲ٨ ٦٪٫، كد٥٤١ ا٧٣ذ٪جٰ ٨٦ داػ٢ ا٧٣كضؽ ثىٮت  أف دٮٝٛ٪ة ٤ٔٯ ثٕؽ
 دؼة٫ُ٣ ٩جؿات ا٣كؿكر:

٣ٞػؽ ٠ػػة٩ٮا قػػجٕح رصػػةؿ!.. اػذ٤كػػخ ٦كػػؽس كاظػػؽ ٦ػػ٪٭٥ز كأص٭ػػـت  -
 ٤ٔٲ٭٥ ص٧ٲٕة!

:٫ ٕى ٤َّخ أَؿاٰٚ ٧٦ة ٝة٫٣! كٝةؿ ا٧٣٭ؽم ٦ٌُؿثة ك٬ٮ ٹ ٱىؽؽ ٦ة ق٧ِ  م.
 ١٣٪٪ة.. ٥٣ ٩ذٜٛ ٤ٔٯ ذ٣ٟ!..  -

 ز٥ أردؼ رٗجح ٰٚ ا٣ذأ٠ؽ:
 أ٩ٟ د٧ـحز ٥٣ ٩ك٧ٓ وٮت ا٣ؿوةص!.. ٹمٟ -

 أصةب ا٧٣ذ٪جٰ:
 إف ٧٤٣كؽِس ٠ةد٧ة ٤٣ىٮت.. -

٩ة، ٣٪.ىؽـ ث٧ة رأٱ٪ةق ٤٦ٞػٯن ء٬ؿٔ٪ة إ٣ٯ ا٣ؽاػ٢ كٝؽ أ٣ٞٲ٪ة ٦ة ثأٱؽٱ٪ة كرا 
أ٦ة٦٪ػػة.. ثؿ٠ػػح ٦ػػ٨ ا٣ػػؽ٦ةء ٤ٔػػٯ َػػٮؿ ا٧٧٣ػػؿ دذؼ٤٤٭ػػة صسػػر دؿدػػؽم ا٣جٲػػةض.. 

ٲػػػح ٦ػػػ٨ ػ٤ٲذػػػٟ أثنػػػٓ ٦٪ْػػػؿ أراق ٚػػػٰ ظٲػػػةدٰ.. ثنػػػةٔح دذكػػػ٢٤ إ٣ػػػٯ ٠ػػػ٢ ػ٤
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كدؽٕٟٚ إ٣ٯ ا٣ذٞٲؤ ٨٦ مؽة اٷم٧بـاز.. ٹ أذ٠ؿ ٥٠ دٞٲأت، كٹ أذ٠ؿ ٥١٣ ٨٦ 
 دٝٲٞح أ٧ٰٗ ٤ٰٔ.. ٝج٢ أف ٱٞٙ ا٧٣ذ٪جٰ ٔ٪ؽ رأقٰ كٱٞٮؿ ٦كذٕضٺ:

ٹ كٝخ ٣ؽٱ٪ة ٤٣٪ٮاح ك٣ُػ٥ ا٣ؼػؽكد ٱػة ٚذػٯ!.. ٤ٚذكػةٔؽ٩ة ٤ٔػٯ رٚػٓ  -
 ا٣ذٮاثٲخ!

ؿت إ٣ػػٯ ٗؿٚػػح ٩٭ٌػخ كا١٧٣ػػةف ٱػػؽكر ٦ػ٨ ظػػٮ٣ٰ ٦ػػ٨ ظػػؽة ا٣ىػؽ٦ح، كقػػ
د٘كٲ٢ ا٧٣ٮدٯ كأ٩ة أقػذ٪ؽ ٤ٔػٯ ا٣ضػؽار.. ٠ػةف اٳػػؿكف ٝػؽ ٩ـٔػٮا ا٣ُٺقػ٥ 
آ٩ػػؾاؾ كثػػؽكا ٤٣ٕٲػػةف ظذػػٯ ٱكػػ٭٢ دٕة٤٦٪ػػة ٦ػػٓ ا٣ذٮاثٲػػخ، زػػ٥ ا٩ٌػػ٧٧خ إ٣ػػٲ٭٥ 
آػؾا ١٦ة٩ٰ ٔ٪ؽ ر٨٠ ا٣ذةثٮت ا٣ؼنجٰ.. ٠٪خ ثة١٣ةد ٝةدرا ٤ٔٯ ظ٢٧ ٩ٛكٰ، 

قػػؿع ٦ػػة ٱ١٧٪٪ػػٰ، ١٣٪٪ػػٰ ثػػؾ٣خ ص٭ػػٮدا ٦ٌػػةٔٛح ث٘ٲػػح ا٣ؼػػؿكج ٦ػػ٨ ٬٪ػػةؾ ثأ
كظ٤٧ػخ ا٣ذػةثٮت ٦ػٓ ا٣ؿٚػةؽ كأوػةثٰٕ د١ػػةد دذ٧ػـؽ ٦ػ٨ ز٤ٞػ٫ ا٣ػؾم أر٬ٞ٪ػػٰز  
ٝجػػػ٢ أف ٩ٌػػػ٫ٕ ٤ٔػػػٯ ا٣ػػػ٪ٕل ا٧٣ؼىػػػه ٣ػػػ٫، ك١٩ػػػؿر ا٤٧ٕ٣ٲػػػح ٦ػػػٓ ا٣ذػػػةثٮدٲ٨ 
اٳػػػػؿْٱ٨ِ.. ٠ة٩ػػػخ آ٦ػػػةرات ا٣٪ػػػؽـ ثةدٱػػػح ٤ٔػػػٯ ا٧٣٭ػػػؽم كٔػػػـكز، ٚٲ٧ػػػة اظػػػذِٛ 

دؤ٠ػػؽ أ٩ػػ٫ ٠ػػةا٨ ا٧٣ذ٪جػػٰ ثةثذكػػة٦ح د١نػػٙ َجٲٕػػح ٤ٝجػػ٫ ا٣جػػةردة ا٣عضؿٱػػح، ك
 أثٕؽ ٦ة ٱ١ٮف ٨ٔ ا٣جنؿٱح.. ٰٚ د٤ٟ ا٤٣عْح، ر٦ٞ٪ٰ ث٪ْؿة زةٝجح كٝةؿ ٣ٰ:

كأ٩خ د٪ٌش قذٌُؿ إ٣ٯ ا٣ٞٲػةـ ثػأ٦ٮر ٗجٲػح ػؽ٦ػح ٤٣ىػة٣ط ا٣ٕػةـ،  -
 ٔ٪ؽاؾ قذٰٕ ا٣ٛؿؽ ا٣نةقٓ ثٲ٨ ا٣ؽ٬ةء كا٣ع٧١ح!..

٥٣ أقذٮٔت ٝٮ٣ػ٫، ك٣ػ٥ أ٠ػ٨ راٗجػة ٚػٰ ذ٣ػٟ.. ٠٪ػخ أ١ٚػؿ ٚػٰ دكػ٤ٲ٥ ا٣ػؾ٬ت 
كاقػػػذ٘ؿٝخ ٚػػٰ مػػػؿكدم ثةظسػػة ٔػػػ٨ ػُػػح ٣ػػػؾ٣ٟ.. ظذػػٯ قػػػ٧ٕذ٫ ٤٣نػػؿَح، 

 ٱٞٮؿ:
 ًٕٮا ا٣ُٺق٥!.. ك٣ذكذٕؽكا ٷػؿاج ا٣ذٮاثٲخ!.. -

أػؿص٪ػػة ا٣ذٮاثٲػػخ ا٣سٞٲ٤ػػح دجةٔػػة، كقػػعجخ ٦٪٭ػػة كاظػػؽا ثنػػٜ اٵ٩ٛػػف.. 
٠٪خ أصؿق ٤ٔٯ َٮؿ ا٣ع٢ٞ كٝؽ٦ةم د٪ـ٣ٞةف ٦ػ٨ ا٣ٕػؿؽ ا٣ػؾم ٠ػةف ٱذىػجت 

ّ٭ؿم، ٥٣ ٱ٨١ مٲبة ٦ػؾ٠ٮرا أ٦ػةـ زٞػ٢ إ٣ٲ٭٧ة.. ٨١٣ ز٢ٞ ا٣ذةثٮت ا٣ؾم ٝى٥ 
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ا٣ؼُٲبح ا٣ذٰ ٠ة٩خ دعؿؽ ٚؤادم! ٣ٞؽ ا٩٭ؿت ٤٠ٲة كأ٩ة أدػؾ٠ؿ ٦٪ْػؿ ا٣ٞذ٤ػٯ، 
٣ٞؽ ٠ةف أظؽ٥٬ ٱذٲ٨٧ قجعح كٝؿآ٩ة!.. ثؽا ٦ػ٨ دٞةقػٲ٥ كص٭ػ٫ أ٩ػ٫ ٠ػةف آ٦٪ػة 
٧ُ٦ب٪ػػة.. إٹ أف ا٧٣ذ٪جػػٰ اٗذة٣ػػ٫ ثجػػؿكدة ٤ُ٦ٞػػح!.. دػػؿل ٦ػػةذا قػػٲ٢ٕٛ أكٹدق 

٥٬ ا٣ٕـٱـ ٨٣ ٱٕٮد إ٣ٯ ا٣جٲخ ٦ضػؽدا؟!.. ٦ػةذا قػٲ٤ٕٛٮف ظٲ٨ ٱ٧٤ٕٮف أف أثة
ظػػػٲ٨ ٱػػػؽر٠ٮف أ٩٭ػػػ٥ ٣ػػػ٨ ٱكػػػ٧ٕٮا وػػػٮد٫ ٦ػػػؿة أػػػػؿل؟!.. ٣ٞػػػؽ ظػػػؿ٦ذ٭٥ إٱػػػةق 

 ث٧نةر٠ذٰ ٰٚ ٬ؾا اٵ٦ؿ!.. ٱة٣ٲذ٪ٰ ٝذ٤خ ا٣ٞةد٢ ٹ ا٧٣ٞذٮؿ!..

ث٧ضػػؿد أف كوػػ٤٪ة إ٣ػػٯ ا٣نػػةظ٪ح أز٣٪ػػة ا٣ُٺقػػ٥ ٦ػػؿة أػػػؿل.. ٠ػػةف ٣ـا٦ػػة 
ٛٮًٯ كرٗجح ٰٚ وػٙ ا٣ذٮاثٲػخ ثنػ٢١ وػعٲط.. ٤ٔٲ٪ة ٢ٕٚ ذ٣ٟ اصذ٪ةثة ٤٣

٤٪ػػػػة ا٣جٌػػػػةٔح دكف أف ٱ٤١ػػػػ٥ أظػػػػؽ٩ة اٳػػػػػؿ، أك ٱ٪ْػػػػؿ إ٣ٲػػػػ٫..  أذ٠ػػػػؿ أ٩٪ػػػػة ظ٧َّ
ٚجةقػػذس٪ةء ا٧٣ذ٪جػػٰ، ٠٪ػػة ٩نػػٕؿ ثػػة٣ؼـم كا٣ٕػػةر.. ٚ٭ػػؾا ٔػػـكز ٝػػؽ دعػػٮؿ ٦ػػ٨ 
٤ْ٦ٮـ ثؿمء إ٣ٯ ّة٥٣ صؿمء.. ك٬ؾا ا٧٣٭ؽم ا٣ؾم ٠ةف ٱ٧٪ٰ ا٣٪ٛف ثة٧٣ضؽ 

ق كوػػػةر ٚػػػٰ أقػػػ٢ٛ ا٣كػػػة٤ٚٲ٨، ك٤ٕ٣ػػػ٫ أدرؾ ذ٣ػػػٟ كأ٤ٔػػػٯ ٤ٔٲػػػٲ٨، ػؾ٣ػػػ٫ ٝػػػؽر
ػ٫ كظكػؿد٫.. ٣ِٲعػؽؽ إ٣ٲػ٫  ٦ذأػؿا ظػٲ٨ أ٤ٗػٜ ثػةب ا٣نػةظ٪ح ثٕ٪ػٙ ٌٚػطى ٧ٗظ

 ا٧٣ذ٪جٰ ٦ُٮٹ، كٱؿثخ ٤ٔٯ ٠ذ٫ٛ ك٬ٮ ٱكعج٫ إ٣ٯ ا٣نضؿة ٝةاٺ:
 ٹ ٤ٔٲٟ ٱة ٦٭ؽم.. إ٩ٟ ٨٣ دعـف ثٕؽ ظـ٩ٟ ٬ؾا! -

٧ذ٪جػػػٰ ك٤ٔػػػٯ ٚ٪ْػػػؿ إ٣ٲػػػ٫ ا٧٣٭ػػػؽم ثٕٲ٪ٲػػػ٫ ا٣عػػػـٱ٪ذٲ٨ ٦ذكػػػةاٺ.. ١٣ػػػ٨ ا٣
١ٔف ٦ة ٠ةف ٦ذٮٕٝة ٥٣ ٱضج٫، ث٢ اقذ٢ ٦كؽقػة ٦ػ٨ دعػخ ظـا٦ػ٫ كوػٮث٫ 

 ٩عٮ صجٲ٪٫ ك٬ٮ ٱٞٮؿ:
 آقٙ ٱة رٚٲٜ!.. ٬٪ة د٪ذ٭ٰ ٦٭٧ذٟ!. -

ٌٚػػػٍ٘ ٤ٔػػػٯ ا٣ـ٩ػػػةد كٔجػػػؿت ا٣ؿوةوػػػح ٠ػػػةد٥ ا٣ىػػػٮت ٣ذؼذػػػؿؽ صج٭ػػػح 
ا٧٣٭ؽم، كٱؼؿ ٤ٔٯ اٵرض كٝؽ دٛضؿت ا٣ؽ٦ةء ٨٦ رأقػ٫ ٧٠ػة دذٛضػؿ ا٧٣ٲػةق 

ذٕػة٣ٯ وػٮت ٔػـكز ثة٣ىػؿاخ كا٣ٕٮٱػ٢، كدض٧ػؽت ٚػٰ ١٦ػة٩ٰ ٨٦ ا٣ٲ٪جٮع.. ٚ
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ٔةصـا ٨ٔ ا٣ٛ٭٥ كا٣ذأكٱ٢.. ٝج٢ أف ٱ٤ُٜ ا٧٣ذ٪جػٰ روةوػح أػػؿل إ٣ػٯ ٤ٝػت 
ٔـكزز كٱٮ٫ٛٝ ٨ٔ ا٣ىؿاخ إ٣ٯ اٵثؽ.. ٚنٕؿت ثة٣ؽكار، ك٠ةد أف ٱ٘نػٯ ٤ٔػٰ 
٦ػػ٨ ٬ػػٮؿ ا٧٣٪ْػػؿ.. ثىٲػػؽ أ٩٪ػػٰ ٝةك٦ػػخ ًػػٰٕٛ، كقػػأ٣ذ٫ ث٤٭ضػػح قػػةػُح ٱ٤ٛ٭ػػة 

 ا٣ض٪ٮف :
 ا ٱة ٦ذ٪جٰ؟!!!.. ٧٣ةذا؟!!!٧٣ةذ -

 ٚذٞؽـ ٩عٮم ثؼُٮدٲ٨.. كرٚٓ قٺظ٫ ٰٚ كص٭ٰ ٦ضٲجة:
ٵ٩٪ػػػػػٰ أردت ذ٣ػػػػػػٟ ٦٪ػػػػػػؾ ا٣جؽاٱػػػػػػح.. ٠٪ػػػػػػخ ثعةصػػػػػػح إ٣ػػػػػػٯ ا٣ػػػػػػؾ٬تز  -

 ٚةقذ٤٧ٕذ٥١ ٤٣عىٮؿ ٤ٔٲ٫، ك٦ة ٔؽت ثعةصح إ٣ٲ٥١ ثٕؽ اٳف!

ازداد ظ٪ٞػػٰ كأ٩ػػة أرل اثذكػػة٦ذ٫ ا٣نػػة٦ذح، زػػ٥ امػػذؽ ظػػٲ٨ أدر٠ػػخ أ٩٪ػػٰ 
اٵرض.. ٣ػػ٥ ٱ١ػػ٨ ٚػػٰ ٱػػؽم، أك ٤ٔػػٯ ٦ٞؿثػػح ٦٪ػػٰ أم  أ٠جػػؿ ٦٘ٛػػ٢ ٤ٔػػٯ كصػػ٫

 مٰء أداٚٓ ث٫ ٨ٔ ٩ٛكٰ، قٮل ٣كة٩ٰ ا٣ؾم مؿع ٰٚ ا٣عؽٱر:
٣ٞؽ ص٤جذٟ إ٣ٯ ٔة٧٣ٰ، كآكٱذٟ ٰٚ ثٲذٰ، كأ٧َٕذٟ ٨٦ َٕػة٦ٰ!..  -

 ز٥ د٘ؽر ثٰ؟!.. 

 أصةب ث٧٪ذ٭ٯ ا٣٭ؽكء:
 ٣ى٥ أ٤َت ٦٪ٟ ص٤جٰ.. أ٩خ ٤ٕٚخ ذ٣ٟ!.. -

 ا٧٣كؽس ثجٍء: ٚةقذؽر٠خ كأ٩ة أظةكؿ اٹثذٕةد ٨ٔ
١٣٪ٟ ٣ػ٨ دىػ٢ إ٣ػٯ ا٣ٕػؿاؽ، ك٣ػ٨ دعٞػٜ ٧َٮظػٟ ثٞذػ٢ رٚةٝػٟ ٚػٰ  -

٠ػ٢ ٦ػؿة ٱػة ٦ذ٪جػػٰ!.. ثػ٢ ٣ػ٨ دكػذُٲٓ ا٣ؼػػؿكج ٦ػ٨ ٬ػؾا ا٣ج٤ػؽ أوػػٺ! 
 أ٩كٲخ أ٩ٟ ٹ دعك٨ ا٣ٞٲةدة كٹ د٤٧ٟ ثُةٝح ٬ٮٱح؟!..

 ٝ٭٫ٞ ثنؽة.. ز٥ ٝةؿ:
٢٬ وؽٝخ ظٞة أ٩٪ٰ ٦٭ذ٥ ثأ٦ؿ ا٣ع١ػ٥ كا٣ٕػؿاؽ؟!.. إٔٚػٺ وػؽٝخ  -

راٗت ٰٚ ا٣كٲةدة ك٦ضؽ٬ة؟!.. ٱة ٣ٟ ٨٦ ٢ٛ٘٦!!.. ٹ أ١٩ؿ أ٩٭ة أ٩٪ٰ 
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٠ة٩ػػخ رٗجػػح ٝؿٱ٪ػػٰ أثػػٰ ا٣ُٲػػت، ١٣٪٭ػػة ٣ػػ٥ د١ػػ٨ ٱٮ٦ػػة رٗجذػػٰ.. أ٩ػػة 
ا٧٣ذ٪جٰ! أ٩ة أ٠جؿ ٨٦ أف أظىؿ ٩ٛكٰ ٰٚ ث٤ؽ أك أ٦ح، أ٩ة أ٠جؿ ٨٦ أف 
أٚ٪ػػػٰ ظٲػػػةدٰ ٚػػػٰ قػػػ٧ةع ا٣نػػػ١ةكل كظػػػ٢ ا٧٣ قػػػٰ!.. أٹ د٤ٕػػػ٥ ثػػػأف 

. ٢٬ د٨ْ أف ٔةٝٺ ٦س٤ٰ قػٲ٪ٜٛ ذ٬جػ٫ ا٣ع١ةـ ٥٬ أمٞٯ ا٣٪ةس؟!.
ثعسة ٨ٔ ا٣نٞةء!.. ا٤٣ٕ٪ح ٤ٔٯ ا٧٣ضؽ إف ٠ػةف ٤ٔػٯ ٬ػؾق ا٣ُؿٱٞػح!.. 
أ٦ة ثة٣٪كجح ٤٣ٞٲةدة، ٚٺ ٱ٤ٞٞ٪ٟ أ٦ؿ٬ةز ٩ع٨ ٦ٕنػؿ ا٣ضػ٨ ٩ػذ٥٤ٕ ٦ػ٨ 
ا٧٣ٕةٱ٪ح.. أ٦ة ا٣ؼؿكج ٦ػ٨ ا٣ج٤ػؽ، ٚػٺ مػٟ أ٩٪ػٰ قػأصؽ ٦٘ٛػٺ ٦س٤ػٟ 

نػػػػؿم ا٣ػػػػؾم ٱكػػػػةٔؽ٩ٰ ٤ٔػػػػٯ ذ٣ػػػػٟ.. وػػػػعٲط أف ٬ػػػػؾا ا٣ضكػػػػؽ ا٣ج
 ٱكض٪٪ٰ ٱعؽ ٨٦ ٝؽردٰ، ١٣٪٫ ٱ٧٪ط وةظج٫ ٦ذٕح ٦ٌةٔٛح!..

 ٠٪خ د١ؾب إذا؟! -

 ق١خ ٣جؿ٬ح ٨٦ ا٣ٮٝخ ٦جذك٧ة.. ز٥ ٝةؿ ك٬ٮ ٱ٪ـؿ ا٧٣كؽس إ٣ٯ وؽرم:
٣ٮ أ٩٪ٰ وةرظذ٥١ ثعٞٲٞح ٩ٮاٱةم، ٧٣ة ٠ةف ا٣ؾ٬ت ثعػٮزدٰ اٳف!..  -

كث٧ة أ٩ٟ ٤ٔٯ مٛٲؿ ا٧٣ٮت، قأٝٮؿ ٣ٟ قػؿا ٣ػ٨ دكػذُٲٓ إٚنػةءق.. 
ٞ٢ ٣ ػ٭. ؽ ثعسخ ٨ٔ ٩ٞةط ًػ٥١ٕٛ، ك٧ْٔػخ أ٦ؿ٬ػة ٚػٰ ٔٲػٮ٥١٩، ٚكى

ثؾ٣ٟ ػؽا٥١ٔ.. ١٣ػ٨ ٦ػة ٠ػةف ذ٣ػٟ ٣ٲػ٪ضط ٣ػٮٹ ٝػٮة إٝ٪ػةٰٔ كقػعؿ 
ثٲػػة٩ٰ، كا٤ٞ٣ٲػػ٢ ٦ػػ٨ ا٣ُٺقػػ٥ ا٣ذػػٰ اقػػذ٤٧ٕذ٭ة ٚػػٰ ا٣ػػذع٥١ ثٕٞػػ٢ 
ا٧٣٭ػػػؽم كٔػػػـكز.. وػػػؿاظح، ٹ أدرم ٣ػػػ٥ى ٣ػػػ٥ د٪ٕٛ٪ػػػٰ د٤ػػػٟ ا٣ُٺقػػػ٥ 

 ٦ٕٟ؟!
 ٱٞة!ا٤٣ٕ٪ح ٤ٔٲٟ!.. ٣ٞؽ أذجؿ٩ةؾ وؽ -
ِ٭٥ أ٦ػػؿ ْٔػػٲ٥.. ١٣ػػ٨ ا٣ٞػػؽرة ٤ٔػػٯ  - ػػجِّ ا٣ٞػػؽرة ٤ٔػػٯ ػ٤ػػٜ اٵوػػؽٝةء كظ.

ا٣ذٮٝػػٙ ٔػػ٨ ذ٣ػػٟ ٦ذػػٯ دنػػةء أ٦ػػؿ أْٔػػ٥.. ٣ٞػػؽ مػػةءت ا٣ىػػؽؼ أف 
دض٤ج٪ػػٰ إ٣ػػٯ ٔة٧٣ػػٟ، ٧٠ػػة مػػةءت أف أ٠ػػٮف ا٣ػػؾم ٱؼؿصػػٟ ٦٪ػػ٫ ٱػػة 

 وؽٱٜ! ٤ٚذ٪٥ٕ ث٧ٮت ٬٪ٰء ٱة أظ٧ؽ..
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٢ ٔؿؽ ز٥ أ٤َٞ٭ة ٰٚ وؽرم، ك٬ٮٱخ ثس٤ٰٞ ٤ٔٯ اٵرض.. مٕؿت ثأف ٠
٨٦ ٔؿكٰٝ ٱ٪ٞجي كٱجذٕؽ ٨ٔ اٳػؿ ٦ػ٨ مػؽة اٵ٣ػ٥، كرأٱػخ ا٣جؼػةر ٱ٪٤ُػٜ 
٨٦ صؿح ا٣ؿوةوح ٣ٲأػػؾ َؿٱٞػ٫ ٩عػٮ ا٣كػ٧ةء.. د٤ػٟ ا٣كػ٧ةء ا٧٤ْ٧٣ػح ا٣ذػٰ 
ػجخ ٩ضٮ٦٭ة مٲبة ٚنػٲبة إ٣ػٯ أف اػذٛػخ كقػٍ ا٣كػٮاد ا٤ُ٧٣ػٜ.. ٚػٰ د٤ػٟ 

 ا٤٣عْح، ٠٪خ ٠جة٣ٮف ا٩ٛضؿ، كاقذعةؿ ٤ٔٲ٫ أف ٱ٥٤ مذةد٫..
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 الحيرة
 

ػػ ٰي ١ٔظ ٰظ ٤ٔػػٯ ٦٪ْػػؿ ًػػجةث وػػٛٮى رؤٱذػػٰ.. اقػػذؽٔٯ اٵ٦ػػؿ  ؿٚذعػػخ ٔٲ٪ػػ
دٝٲٞح ٠ة٤٦ػح ظذػٯ أ٦ٲػـ كصػٮد ػ٧كػح أمػؼةص ٦ػ٨ ظػٮ٣ٰ، كاظذضػخ إ٣ػٯ 
دٝٲٞح إًةٚٲح ٝج٢ أف أدرؾ أ٩٪ٰ ٤ٔٯ قػؿٱؿ ٗؿٚذػٰ، كأف ٦ػ٨ ٠ػة٩ٮا ظػٮ٣ٰ، 

. ٚة٩ذٌٛػخ. ٨٣ ٱ١ٮ٩ٮا قػٮل ٱٮقػٙ، كا٣نػؿٱٙ، كا٧٣٭ػؽم، كٔػـكز، كصػؽدٰ.
٦ذ١بػػػػػػػة ٦ػػػػػػػ٨ ا٣ؽ٬نػػػػػػػح كا٣ػػػػػػػؾ٬ٮؿ! كأػػػػػػػػؾ ا٧٣٭ػػػػػػػؽم كٱٮقػػػػػػػٙ ٱذ٘ػػػػػػػة٦ـاف 

 كٱذٌةظ١ةف.. إ٣ٯ أف أ٦ك١خ صؽدٰ ثٲؽم، كٝة٣خ ك٬ٰ د٘ه ثة٣ج١ةء:
 ا٣ع٧ؽ ٫٤٣ ا٣ؾم ٣ُٙ ثٟ ٱة ك٣ؽم!  -

دٌػػةٔٛخ ظٲؿدػػٰ ٧٦ػػة أراق كأقػػ٫ٕ٧، كمػػؿٔخ ٚػػٰ ٚػػٟ أزرار ٧ٝٲىػػٰ 
ٹ ٚػٰ صج٭ػح ا٧٣٭ػؽم ثعسة ٨ٔ ا٣ضؿح.. ١٣٪٪ٰ ٥٣ أصؽ ٫٣ ١٦ة٩ػة ٚػٰ وػؽرم، ك

 أٱٌة!.. اقذ٘ؿثخ صؽدٰ دىؿٰٚز ٚأص٭نخ ثة٣ج١ةء ك٬ٰ دؿدد:
 ٣ٞؽ ص٨ ك٣ؽم!.. ٣ٞؽ ص٨ ك٣ؽم! -

كثٞؽر٦ة ٠ة٩ػخ د٪ػٮح، ٠ػةف اٳػػؿكف ٱ٪ٛضػؿكف ًػع١ة.. ك٠ػؽت أف أصػ٨ 
ظٞة ٧٦ة ٱٞٓ أ٦ة٦ٰ ٣ٮٹ أف د٥٤١ ٔـكز ث٪جؿة ٔة٤ٝح رزٱ٪ح ٹ د٧خ إ٣ٯ ص٪ٮ٩ػ٫ 

 ا٧٣أ٣ٮؼ ثى٤ح:
 ١ؿ ٫٣ أف أٔةدؾ إ٣ٯ كٔٲٟ قة٧٣ة!ا٣ع٧ؽ ٫٤٣ كا٣ن -

 ٚكأ٣ذ٫ ٦ذٕضجة:

 ٚٞؽت. ا٣ٮٰٔ؟!.. ٥٣ أٚ٭٥؟! -
 ٚٞةؿ ا٧٣٭ؽم كٱٮقٙ ٱ٧ٲ٢ ٤ٔٯ ٠ذ٫ٛ ٨٦ مؽة ا٣ٌعٟ:
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أصػػػ٢ ٣ٞػػػؽ ٚٞػػػؽت ا٣ػػػٮٰٔ ٹز٪ذػػػٰ ٔنػػػؿة قػػػةٔح!.. أٹ دػػػؾ٠ؿ ٔ٪ػػػؽ٦ة  -
ظةك٣٪ػػػة ثػػػةٵ٦ف اقػػػذؽٔةء ٝػػػؿٱ٨ ا٧٣ذ٪جػػػٰ؟!.. ٣ٞػػػؽ اردضػػػخ اٵرضز 

 .. ٚٛٞؽت دٮاز٩ٟ كقُٞخ ٤ٔٯ رأقٟ!

 اقذ٘ؿثخ ٝةاٺ:
 ثةٵ٦ف؟! -

 أصةب ٱٮقٙ دكف أف ٱذٮٝٙ ٨ٔ ا٣ٌعٟ:
٥ٕ٩.. ثةٵ٦ف، ٣ٞؽ ّ٪٪ػة أف ص٪ٲػة ًػؿثٟ!.. ٣ٞػؽ ٗجػخ ٔػ٨ ا٣ػٮٰٔ ٱػة  -

وةح، ّ٪٪ة أ٩ٟ قذكذٲِٞ ػٺؿ كٝخ ٝىٲؿ، ١٣٪ٟ أػػؾت د٧٘٘ػ٥ 
ثأوٮات ٗؿٱجح!.. ٠٪خ دؿدد " ٝؿٱ٨.. ٦ذ٪جٰ.. ذ٬ت.." ك٧٤٠ةت ٦ػ٨ 

 ٬ؾا ا٣ٞجٲ٢!..

 ٧٭ؽم:ز٥ أًةؼ ا٣
ػٛ٪ة أف دكٮء ظة٣ذٟ! ٚؼؿص٪ة ٤ٔٯ ا٣ٛٮر ك٧ٝ٪ػة ثإظٌػةر ا٣نػؿٱٙ  -

 ٣ٲؿل ٦ة أوةثٟ، ثٕؽ أف ظ١ٲ٪ة ٫٣ ٦ة كٝٓ..

 ٣ٲٞٮؿ ا٣نؿٱٙ ك٬ٮ ٱؿثخ ٤ٔٯ ر٠جذٰ: 
 أ٤ٝٞذ٪ة ٤ٔٲٟ ٱة أظ٧ؽ!.. ٢٬.. -

 ٝةَٕذ٫ صؽدٰ كا٣ٌ٘ت ٱذ١٤٧٭ة:
٣ُة٧٣ة ظؾردٟ ٨٦ ا٣كػٲ٧ٲةء ٱػة ك٣ػؽم! ١٣٪ػٟ أثٲػخ إٹ أف دذجػٓ ٬ػؾا  -

 ؽصةؿ ا٣ؾم ٱؽٰٔ ا٣نؿؼ!ا٣

 ٚؿددت ٤ٔٯ صؽدٰ ثىٮت ٦جعٮح:
ٹ ٔٺٝػػػح ٤٣نػػػؿٱٙ ث٧ػػػة كٝػػػٓ ٱػػػة صػػػؽدٰ!.. ٣ٞػػػؽ ٠٪ػػػخ أ٣٭ػػػٮ ثػػػذٺكة  -

 ٦ؼُٮط، ٚٮٝٓ ٦ة كٝٓ، ٤ٔٯ ٢٠ ظةؿ، ٨٣ ٱذ١ؿر اٵ٦ؿ!
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دجؽدت ٦ٕة٥٣ ا٤ٞ٣ٜ ٨٦ كصػ٫ صػؽدٰ، كٗػةدرت ا٣٘ؿٚػح ثةدضػةق ا٧٣ُػجغ.. 
 ٚٲ٧ة اقذ٧ؿ ٱٮقٙ ٰٚ ًع٫١:

ا٣ض٨ رظة٣٭ة ٰٚ رظػةب أظ٧ػؽ!.. ق٪كػذ٧ذٓ  ثٕؽ مٛةء ٔـكز، ظُخ -
 ثض٪ٮ٩ٟ ٱة وةح!

 ٚذؾ٠ؿت أ٦ؿ ٔـكز، كقأ٣ذ٫ رٗجح ٰٚ اٷ٧َب٪ةف ٤ٔٲ٫:
 أدنٕؿ ثذعك٨ ثٕؽ أف ٟٚ ا٣نؿٱٙ ا٣جةرظح ٦ة قعؿكؾ ث٫؟! -

 أصةب كٝؽ أ٦كٟ ث٧٪١ت ا٣نؿٱٙ:
 ا٣ع٧ؽ ٫٤٣ ا٣ؾم قؼؿ ٣ٰ ٬ؾا ا٣ؿص٢!.. ٣ٞؽ أزاح ٔ٪ٰ زٞٺ ْٔٲ٧ة! -

كَأَػػػػأت رأقػػػػٰ ٦كػػػػذؿصٕة ٦ػػػػة ٔنػػػػذ٫ أز٪ػػػػةء ٚةثذكػػػػ٧خ ٚػػػػٰ كص٭ػػػػ٫، 
ٗٲجٮثذٰ.. ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ظ٧٤ػة ثة٣ذأ٠ٲػؽز ٚػؾ٣ٟ ا١٣ػ٥ ٦ػ٨ اٵظػؽاث كذاؾ ا٣ذك٤كػ٢ 
ا٧٣٪ُٞػػػػٰ ث٭ػػػػة، كذ٣ػػػػٟ ا٣عٌػػػػٮر ا٣ٞػػػػٮم ٣عٮاقػػػػٰ كد١ٛٲػػػػؿم، ٔٮا٦ػػػػ٢ ٦ػػػػ٨ 
ا٧٣كػػذعٲ٢ ظػػؽكز٭ة ثذ٤ػػٟ ا٣ؽٝػػح ٚػػٰ ٔػػة٥٣ اٵظػػٺـ!.. ثػػ٢ ٤ٔػػٯ ا١ٕ٣ػػف ٦ػػ٨ 

كٰ ٨٦ ا٣ٮاٝػٓ ٩ٛكػ٫!.. إذ أ٩٪ػٰ ذ٣ٟ، أمٕؿ أف ٦ة ظؽث ٣ٰ أ٠سؿ كٕٝة ٰٚ ٩ٛ
٠٪ػخ ٦ػة أزاؿ ٝػةدرا ٤ٔػٯ اقذعٌػةر ٠ػػ٢ ٦نػ٭ؽ ٦ػؿرت ثػ٫، ك٠ػ٢ ٧٤٠ػح ٝٲ٤ػػخ، 
ك٢٠ ػةَؿ ػُؿ ٤ٔٯ ٩ٛكػٰ إثػةف د٤ػٟ ا٣ذضؿثػح!.. ٦ػ٨ ا٧٣كػذعٲ٢ أف ٱ١ػٮف 
ػػػِذٺ أ٦ػػػةـ ٔٲ٪ػػػٰ، ظٲػػػةف  .ٝ ظ٧٤ػػػة!.. ١٣٪٪ػػػٰ اٳف ٚػػػٰ ثٲذػػػٰ، كرٚٲٞػػػةم ا٤٣ػػػؾاف 

ة ا٣ػػػؾم ظىػػػ٢ ثة٣ٌػػػجٍ؟!.. ٬ػػػ٢ ٱؿزٝػػػةف! ك٬ة٧٬ػػػة  اٳف ٱض٤كػػػةف أ٦ػػػة٦ٰ.. ٦ػػػ
أ٧ٗػػٰ ٤ٔػػٰ ظٞػػة؟!.. أـ أ٩٪ػػٰ ٠٪ػػخ ٚػػٰ ٔػػة٥٣ آػػػؿ؟!.. أ٦ٌػػٲخ أمػػ٭ؿا ثؿٚٞػػح 
ا٧٣ذ٪جٰ! كقةٚؿت ٧٣بةت اٵ٦ٲةؿ! كد٧٤ٕخ ا١٣سٲؿ!.. ١٣٪٭٥ ٱٞٮ٣ٮف أ٩ٰ ٗجخ 
ٔػػ٨ ا٣ػػٮٰٔ ٹز٪ذػػٰ ٔنػػؿة قػػةٔح ٚٞػػٍ!.. رثػػةااق!.. ٦ػػة ا٣ػػؾم ظىػػ٢ ٦ٕػػٰ؟!.. 

 قأ٣٪ٰ ا٧٣٭ؽم ثٌٛٮ٫٣ ا٧٣ٕؿكؼ:اقذن٢١ ٤ٰٔ اٵ٦ؿ، كا٦ذ٪ٓ ا٣ذٛكٲؿ.. ك
 ٦ة ا٣ؾم ظى٢ ٦ٕٟ ٱة أظ٧ؽ؟!..  -
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ْٚخ. إ٣ٲ٫ كأ٩ة أص٭٢ ا٣ضٮاب: ؿى  َى

 ٹ أدرم!.. ٹ أدرم!.. -

*** 

٦ٌٯ أقجٮٔةف كأ٩ة ٹ أزاؿ ٤ٔٯ دعٲػؿم.. ١٣ػ٨، ثٞػؽر٦ة ٠٪ػخ ظػةاؿا ٚػٰ 
دٛكٲؿ ٦ة كٝٓ، ٠٪خ ٦كؿكرا ث٪ضةدٰ ٨٦ ٥ٗ ٦ٞذ٢ ا٣ى٤ٕٮؾ، كثجؿاءدػٰ ٦ػ٨ 

كثٕٮدة أوؽٝةاٰ إ٣ٯ ا٣عٲةة.. ٠٪خ قٕٲؽا ثٕػؽـ كٝػٮع د٤ػٟ اٝذعةـ ا٣ج٪ٟ، 
ٕةش، كأ٠جؿ د٣ٲ٢ ٤ٔٯ ذ٣ٟ، أ٩٪ٰ ٤ٝخ ٧٤٣٭ؽم أز٪ػةء  اٵظؽاث ٰٚ كإٰٝ ا٧٣.

 دٮدٱ٫ٕ ٦ٓ ا٣ؿٚةؽ ٰٚ ا٧٣عُح:
 ٱكٕؽ٩ٰ أ٩ٟ ٦ة دـاؿ ٤ٔٯ ٝٲؽ ا٣عٲةة ٱة وؽٱٜ! -

 أذ٠ؿ أ٫٩ ًعٟ ٠سٲؿا، ٝج٢ أف ٱٞٮؿ ك٤ٔٯ ٦عٲةق أ٦ةرات اٹقذ٘ؿاب:
 ا٣عٲةة؟!..٦ةذا دٞىؽ ثٞٮ٣ٟ ٬ؾا؟!ٝٲؽ  -

 أصجذ٫ ًةظ١ة:
 ٹمٰء.. ٨٦ اٵ٢ٌٚ أٹ د٥٤ٕ! -

 ٚؿد كٝؽ ١٣ى٥ وؽرم:
٣ٞؽ وؽٝخ صؽدٟ ظٲ٨ ٝة٣خ إ٩ٟ ٝؽ ص٪٪خ.. إ٣ٯ ا٤٣ٞػةء ٱػة أظ٧ػؽز  -

 ٣ٞؽ كو٤خ ظة٤ٚذٰ!.. 
 إ٣ٯ ا٤٣ٞةء، ٤ٚٲ٨١ َؿٱٟٞ قة٧٣ة.. -

 ز٥ وةٚعخ ٔـكز، ك٤ٝخ ٫٣:
قأمػذةؽ إ٣ػٯ ثى٤ىِ٭ػٟ كص٪ٮ٩ػٟ ٱكؿ٩ٰ أ٩ٟ مٛٲخ ٱة ّؿٱٙ.. ١٣٪٪ػٰ  -

 ٱة ٔـكز!
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 ٌٚعٟ كٚؿؾ ٝٛةق.. ز٥ رد ٤ٰٔ:
إف أ٤ٗت ٨٦ د٪ٕذ٭٥ ثة٣جٺ٬ػح كا٣ض٪ػٮف، ٬ػ٥ أ٩ػةس ٱ١ذؿزػٮف ٣ؿاظػح  -

٩ٛٮقػ٭٥ أ٠سػؿ ٧٦ػػة ٱ١ذؿزػٮف ١٣ػػٺـ اٳػػؿٱ٨.. كٔػػؽـ إدرا٠ػٟ ٣ػػؾ٣ٟز 
 ٱض٤ٕٟ اٵث٫٤ ا٣عٞٲٰٞ!..

 كثٕؽ أف اثذك٧خ ٦ذ٧ٕٞة ٰٚ ٝٮ٫٣، قأ٣ذ٫ ٨ٔ ٌٚٮؿ:
ؿؾ؟!.. قػػذ٪ذ٥ٞ؟!.. أـ قػػذذؿ٫٠ ك٦ػػةذا قػػ - ػػعى ذ٢ٕٛ ثؼىػػٮص ٦ػػ٨ قى

 ٣ٸ٫٣؟!

 ١ٛٚؿ ٤٦ٲة ز٥ أصةب:
ا٣ٌػػػػػٕٲٙ ٔػػػػػةصـ ٹ ٱكػػػػػذُٲٓ أف ٱ٪ػػػػػذ٥ٞ، كا٣نػػػػػضةع ٱعذػػػػػةج إ٣ػػػػػٯ  -

٦كةٔؽة ٣ٲ٪ذ٥ٞ.. أ٦ة ا٣ٞػٮم ٚٲ٪ػذ٥ٞ ثٲػؽق كٹ ظةصػح ٣ػ٫ ثة٧٣كػةٔؽة، 
٨١٣ اٵٝٮل ٹ ٱ٪ذ٥ٞ، كٹ ٱضؽ ٰٚ ٩ٛك٫ ظةصح ٣ٸ٩ذٞةـ أوٺ!.. ٬٪ػة 

 ٌٕٲٙ كاٵٝٮل، ثىٲؽ أف دكإٚ٭٥ ٦ؼذ٤ٛح..ٱذنةث٫ ا٣

ز٥ ر٠ي ثةدضػةق ظة٤ٚذػ٫ ا٣ذػٰ أكمػ١خ ٤ٔػٯ ٦٘ػةدرة ا٧٣عُػح.. ١٣٪ػ٫ ٦ػة 
 ٣جر أف ا٣ذٛخ إ٣ٰ ك٬ٮ ٱجذك٥ ٝةاٺ:

 ٨١٣ اٷ٫٣ قٲ٪ذ٥ٞ ٦٪٫ ٱة أظ٧ؽ!.. كقٲ٪ذ٥ٞ ثٮاقُذٰ َجٕة! -

ٌٚع١خ ٨٦ مؿ ٦ة ٱٕذــ ا٣ٞٲةـ ث٫، كادض٭خ إ٣ٯ ٱٮقٙ ا٣ؾم ٠ةف ٱض٤ف 
 ء ٤ٔٯ ا٣ؿوٲٙ ٦٪ذْؿا ٝؽكـ ظة٤ٚذ٫:ا٣ٞؿٚىة

 قأمذةؽ ٣٪١ةدٟ ٱة وؽٱٜ!..  -

 ٚأثٕؽ ٱؽٱ٫ ٨ٔ ر٠جذٲ٫ كٝؽ اثذك٥ ٝةاٺ:
٣ٞػػؽ قػػٕؽت ثىػػعجذ٥١ ظٞػػة!.. ١٣٪٪ػػٰ ٦ػػة أزاؿ ٦كػػذةءن ٦ػػ٨ رقػػٮثٰز  -

 ٩ضط ا٣ض٧ٲٓ ٦ة ٔؽام!..

 دؿٝٞخ ٣عة٫٣ز كص٤كخ إ٣ٯ صة٩ج٫ ٦عةكٹ أف أػٛٙ ٨٦ اقذٲةا٫:
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ٮ ا٣كجت ا٣ؿاٲف ٰٚ اقػذٲةاٟ ا٣ػؾم اق٧ٓ ٱة ٱٮقٙ .. إف ٗجةءؾ ٬ -
ٱ٪نأ ٨ٔ ٦ٞةر٩ح أكًةٟٔ ثأكًةع اٳػؿٱ٨ز ثعٲر د٪كٯ د٧ة٦ة أف 

٭٥! ِٚ  ّؿكٟٚ ٗٲؿ. ّؿك
 رث٧ة!.. أ٣ؽٱٟ ٩ىٲعح ٣ٰ ثؼىٮص ذ٣ٟ؟! -
ِّٰ "ظ٧ٲػػػؽ".. إف ٣ؽٱػػػ٫ ٩كػػػؼة ٦ػػػ٨ ص٧ٲػػػٓ  - ِجػػػ ذ. ٹ، ك١٣ػػػ٨ ٣ػػػؽمَّ رٝػػػ٥ ا١٣.

ظْٛ٭ػة ا٧٣عةًؿات ا٣ذٰ درق٪ة٬ة، ِادىػ٢ ثػ٫ ١٣ػٰ ٱؿقػ٤٭ة ٣ػٟ، زػ٥ ا
٨ٔ ّ٭ؿ ٤ٝػتز ٚ٭١ػؾا ٱػذ٥ ا٣٪ضػةح ٚػٰ صة٦ٕةد٪ػة، إظٛػِ ٦ػة ٱ٤٧ٮ٩ػ٫ 
٤ٔٲػػٟ كدٞٲػػأق ٤ٔػػٯ كرٝػػح اٷ٦ذعػػةف، كإٱػػةؾ أف دكػػذؼؽـ ٤ٞٔػػٟ!.. 

 إٱةؾ أف د١ٛؿ!..

ٚػػة٩ٛضؿ ًػػةظ١ة.. ك٧٣ػػة أػؿصػػخ ٬ػػةدٰٛ ٦ػػ٨ صٲجػػٰز قػػُٞخ ٦٪ػػ٫ ثُةٝػػح 
٤ػػخ ا٣ذٞةَ٭ػػة، كأ٤٦ٲػػخ. ا٣ػػؿ٥ٝ ٤ٔٲػػ٫.. زػػ٥  قػػٮداء وػػ٘ٲؿة ٤ٔػػٯ اٵرض.. ٚأصَّ
وػػةٚع٪ٰ ٦ٮدٔػػة ظػػٲ٨ كوػػ٤خ ظة٤ٚذػػ٫، ٵٔػػٮد إ٣ػػٯ ا٣جُةٝػػح كأ٣ذُٞ٭ػػة ٦ػػ٨ 
اٵرض.. ٤٤ّخ أراٝت ٱٮقٙ إ٣ٯ أف اقذ٢ٞ ا٣عة٤ٚح، ز٥ ادض٭خ إ٣ٯ ٦ؼؿج 
ا٧٣عُػػح كأ٩ػػة أ٦كػػط ا٣ذػػؿاب ٔػػ٨ ا٣جُةٝػػح، كظة٧٣ػػة ادٌػػط ا١٧٣ذػػٮب ٤ٔٲ٭ػػةز 
ِؽ٦خ ٧٤٣ؿة ا٣سة٩ٲح.. وؽ٦خ ثٞٮة أ٠جؿ، كدػ٤خ ٰٚ ظٲؿة أ٧ٜٔ.. ذ٣ٟ أف  و.

 -ٔ٪ػػػؽ ٚؿا٩نٲكػػػ١ٮ ثة٣ػػػؽٱ٪ٰ  -١٧ذػػػٮب ٠ػػػةف ٠ة٣ذػػػة٣ٰ: " ٦ضػػػٮ٬ؿات رك٦ػػػة ا٣
ٚػػةس".. ٚذٮٝٛػػخ ٚػػٰ ١٦ػػة٩ٰ قػػة٧٬ة كاص٧ػػة ٔػػةصـا ٔػػ٨  -ا٧٣ؽٱ٪ػػح ا٣ٞؽٱ٧ػػح 

ا٣ذ١ٛٲؿ أك ا٣ذع٤ٲ٢، ١٣٪٪ػٰ وػؿت ٤ٔػٯ ٱٞػٲ٨ دػةـ، ثػأف ٬ػؾا اٷٱُػة٣ٰ ٱؼٛػٰ 
كراءق أ٦ػػػؿا ْٔٲ٧ػػػة، كأ٩ػػػ٫ ا٣ٮظٲػػػؽ ا٣ػػػؾم ٱ٤٧ػػػٟ دٛكػػػٲؿا ٧٣ػػػة كٝػػػٓ.. ٕٚػػػؽت 

 ، كثؽأت ٰٚ ا٣جعر ٨ٔ ظة٤ٚح د٤ٞ٪ٰ إ٣ٯ ٚةس..أدراصٰ

*** 
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كو٤خ ٚةس كّ٭ٲؿةى ا٣ٲٮـ ا٧٣ٮا٣ٰ، كق١٤خ ٩ٛف ا٣ُؿٱٜ ا٣ؾم ق١٤ذ٫ 
ثؿٚٞح ا٧٣ذ٪جػٰ أز٪ػةء ٗٲجػٮثذٰ.. ا٧٣٪ٕؿصػةت ذاد٭ػة!.. ا٣ـٝػةؽ ٔٲ٪ػ٫!.. ا٧٣ذضػؿ 
 ٩ٛك٫!.. ٣ٞؽ دعٜٞ ٦ة رأٱذ٫ أز٪ةء ٗٲةثٰ ٨ٔ ا٣ٮٰٔ أ٦ػةـ ٔٲ٪ػٰ، ك٠ػةد ٤ٞٔػٰ

ص٧ض٧ذػ٫ صػؿاء اٹًػُؿاب ا٣نػؽٱؽ ا٣ػؾم ٔىػٙ ثػؾ٬٪ٰ كأ٩ػة  أف ٱ٪ٛضؿ ٦ػ٨
أ٧٣ط ٚؿا٩نٲك١ٮ ٱكٲؿ داػ٢ ٦ذضؿق!.. إ٫٩ ٬ٮ! ثنع٫٧ ك٣ع٫٧! ٠ٲٙ ٱ٢ٕٞ 
أف ٱ١ٮف ٬ؾا ظٞٲٞٲة؟! ٠ٲٙ ٱ٨١٧ أف ٱ١ػٮف ٬ػؾا ٦٪ُٞٲػة؟!.. أٝةثػ٢ مؼىػة 
ٹ أٔؿ٫ٚ، ٰٚ ١٦ةف ٥٣ أزرق ٍٝ، ٰٚ مػٰء ٱنػج٫ ا٣ع٤ػ٥! زػ٥ أ٠ذنػٙ أف ٠ػ٢ 

 . ذ٣ٟ ٦ٮصٮد ظٞة!.

دػ٤ػػخ إ٣ػػٯ ا٧٣ذضػػؿ ثكػػؿٔح ٝجػػ٢ أف أ.صػػ٨،ظ كػةَجػػخ ٚؿا٩نٲكػػ١ٮ ا٣ػػؾم 
 ٠ةف ٦٪١جة ٤ٔٯ ٚؿز ٦ض٧ٮٔح ٨٦ اٵٝؿاط:

 ٨٦ د١ٮف؟! -

رٚٓ ٚؿا٩نٲك١ٮ رأق٫ ٨ٔ اٵٝػؿاط، كا٩ٛؿصػخ أقػةرٱؿق ٔػ٨ ًػع١ح ػٛٲٛػح 
 ك٬ٮ ٱٞٮؿ:

 ٨٦ ٔةدة ا٣٪ةس إ٣ٞةء ا٣كٺـ ٝج٢ ا١٣ٺـز أـ أ٩ٟ ٩كٲخ ٱة أظ٧ؽ؟! -

 ٤ٞٚخ ٦٪ؽ٬نة:
 دٕؿؼ اق٧ٰ؟ أكى  -

 أصةب ك٤ٔٲ٫ ٦ٕة٥٣ اٹقذ٘ؿاب: 
 ٣ٞؽ قجٜ كأػجؿد٪ٰ ث٫!.. أـ أ٩ٟ ٩كٲخ ٱة أظ٧ؽ؟!.. -

 ق١ذخ ٣جؿ٬ح كأ٩ة أظؽؽ إ٣ٲ٫ ث٪ْؿات اردٲةب.. ز٥ قأ٣ذ٫ ٦ضؽدا:
 ثة٫٤٣ ٤ٔٲٟ!.. ٨٦ د١ٮف؟! -

 ٚذؿؾ اٵٝؿاط ٨٦ ٱؽق.. كأصةب:
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اق٧ٰ ٚؿا٩نٲكػ١ٮ، ك٣ٞػؽ قػجٜ أف أػجؿدػٟ ثٞىػح ظٲػةدٰ.. أـ أ٩ػٟ  -
 ٲخ؟!٩ك

 اد١أت ٤ٔٯ ا٣كةرٱح كأ٦ك١خ ثؿأقٰ ٦ذأٚٛة.. ز٥ وؿػخ ٰٚ كص٭٫:
٠ٛٯ ٨٦ أٹٔٲجٟ!.. أ٩ة ٤ٔٯ ٱٞٲ٨ دةـ ثأ٩٪ٰ ٥٣ أٝةث٤ٟ ٨٦ ٝجػ٢ز ٣ٞػؽ  -

٠٪خ. َؿٱط ا٣ٛؿاش ٣٪ىٙ ٱٮـ ٍٚٞ، ٠ٲٙ ٱٕٞػ٢ أف أ٦ٌػٰ أمػ٭ؿا 
كأٱة٦ػػة ثؿٚٞػػح ا٧٣ذ٪جػػٰ كأقػػذٮ٣ٰ ٤ٔػػٯ ٠٪ػػـ كأزكرؾ كأقػػؿؽ ػػػـاا٨ 

نؿة قةٔح كدكف أف أثؿح ١٦ػة٩ٰ؟! ٠ٲػٙ ا٣ؽك٣ح ٰٚ ّؿؼ از٪ذٰ ٔ
 ظؽث ذ٣ٟ؟! أم ػٲةؿ ٬ؾا؟! كأم كاٝٓ ٬ؾا؟!

 أصةب كٝؽ مؿع ٰٚ ٩ٛي ا٣٘جةر ٨ٔ دن١ٲ٤ح ٨٦ ا٣ٞٺاؽ ا٣ٌٛٲح:
٥٣ ٱعؽث ذ٣ٟ ٰٚ ٔة٥٣ ا٣ٮاٝٓ، كٹ ٰٚ ٔة٥٣ ا٣ؼٲةؿ.. ثػ٢ ٚػٰ ٔػة٥٣  -

 أ٧ٜٔ ٦٪٭٧ة!

 ق٨١ ٔ٪ٰ ا٣ٌ٘ت ٤ٝٲٺ، كاقذٛ٭٧ذ٫:
 ٨ٔ أم ٔة٥٣ دذعؽث؟! -
 ث ٨ٔ ٔة٥٣ ا٧ِ٣سةؿ، إ٫٩ ٔة٥٣ ثٲ٨ ٔة٥٣ ا٣ٮاٝٓ كٔة٥٣ ا٣ؿكح..أدعؽ -
 ٬ٺ ٚكؿت؟! -
ا٣ٕػػٮا٥٣ ٔؽٱػػؽة.. ٦ػػ٨ ثٲ٪٭ػػة ٔػػة٥٣ كإٝػػٰ أ٩ػػخ ٦ضجػػٮر ٤ٔػػٯ ا٣ٕػػٲل  -

ٚٲػػػػ٫، كٔػػػػة٥٣ ػٲػػػػة٣ٰ ٦ػػػػ٨ ٩كػػػػضٟ د٭ػػػػؿب إ٣ٲػػػػ٫ ٦ػػػػ٨ ظػػػػٲ٨ ٳػػػػػؿ 
٣ٸقذب٪ةس، كٔة٥٣ ا٧٣سةؿ ا٣ؾم ٹ ٱ٤ض٫ إٹ ا٤ٞ٣ح ا٤ٞ٣ٲ٤ػح ٦ػ٨ ا٣٪ػةس، 

 ثٕة٥٣ ا٣جؿزخ.. ك٧ٯٱ كٔة٥٣ اٵركاح أك ٦ة
 د٧ٕ٪خ ٰٚ ٠ٺ٫٦ أ٦ٺ ٰٚ اٹقذٲٕةب.. ز٥ قأ٣ذ٫:

ٙى دػ٤خ. إ٣ٯ ٔة٥٣ ا٧٣سةؿ؟! -  ك٠ٲ
أ٩ػػػة ٦ػػػ٨ أدػ٤ػػػٟ إ٣ٲػػػ٫، أ٦ػػػة أ٩ػػػخ ٚػػػٺ ٝػػػؽرة ٣ػػػٟ ٤ٔػػػٯ ا٣ػػػؽػٮؿ إ٣ٲػػػ٫  -

 ث٧ٛؿدؾ..
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 ٤ٞٚخ كٝؽ ازداد ٌٚٮ٣ٰ:
 ك٥٣ى أدػ٤ذ٪ٰ؟! -

 أصةب:
 ١٣ٰ أ٧٤ٟٔ دركقة ٨٣ د٪كة٬ة.. -
نػؿح ٣ػٰ دكف أف أًػُؿ إ٣ػٯ اقذٛكػةرؾ ٥٣ أٚ٭٥؟!.. أثإ١٦ة٩ػٟ أف د -

 ٰٚ ٢٠ ٣عْح؟!
 اثذك٥ ٦ضؽدا.. كادض٫ إ٣ٯ ١٦ذج٫ ك٬ٮ ٱنٲؿ ٤ٰٔ ثة٣ؽػٮؿ:

 ٤ٚذذ٢ٌٛ.. ٹ ٱضؽر ثٰ أف أثٞٲٟ كاٝٛة ١٬ؾا! -
دػ٤خ ا١٧٣ذت كص٤كخ ٰٚ ٩ٛف ا٧٣ٕٞػؽ ا٣ػؾم ص٤كػخ ٤ٔٲػ٫ قػةثٞة، زػ٥ 

 ٝؽـ ٣ٰ َجٞة ٨٦ ا٣ع٤ٮل ٠ةف ٤ٔٯ ١٦ذج٫:
 ٭ة إٱُة٣ٲح!د٢ٌٛ.. ٤ٚذذؾكؽ ٦٪٭ة، إ٩ -

 أػؾت ٦٪٭ة كاظؽة ك٤ٝخ ٫٣ ٦ذٕضجة:
 ٔضجة ٵ٦ؿؾ!.. إٱُة٣ٰ ٱذ٨ٞ ا٣عؽٱر ثة٣ٕؿثٲح! -

 رد ٝةاٺ:
٦س٤ػػػٟ د٧ة٦ػػػة، أ٦ػػػةزٱٰ٘ ٱػػػذ٨ٞ ا٣ٕؿثٲػػػح!.. ٠ٺ٩ػػػة ٦ػػػ٨ ا٣ٕضػػػ٥، ك٠ٺ٩ػػػة  -

 ٱٕنٜ ا٣ٕؿثٲح!
 ٨١٣ أصؽادم ٨٦ ا٣ٕؿب ٱة ٚؿا٩نٲك١ٮ! أ٦ة أ٩خ ٚٺ.. -

 ٌٚعٟ ٣ٞٮ٣ٰ.. كٝةؿ:
 ٨ دؿاب..٤٠٪ة ٨٦ آدـ، كآدـ ٦ -

 ز٥ ٔؽت إ٣ٯ ٦ٮًٮٔ٪ة ١٦ؿرا ا٣كؤاؿ:
 ٥ِ٣ى أدػ٤ذ٪ٰ إ٣ٯ ٔة٥٣ ا٧٣سةؿ؟! ك٠ٲٙ ظؽث ذ٣ٟ؟! -

 ٚأصةب كٝؽ دعٮ٣خ ٦ٺ٦ع٫ ٨٦ ا٣جكٍ إ٣ٯ ا٣ضؽ:
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قأمؿح ٣ٟ ٱػة أظ٧ػؽ.. ١٣٪ػٟ ٣ػ٨ دكػذٮٔت ٦ػة قػأٝٮ٫٣ ثنػ٢١ ٠ة٦ػ٢  -
كٝٲػح  ك٣ٮ ظةك٣خ، ٵف ثٕي ا٣ذٛةوٲ٢ ا٣ذػٰ قػأذ٠ؿ٬ة ٣ػٟ ٦كػةا٢ه ذى

 إذا ٔنذ٭ة كدؾكٝخ ٦ٕ٪ة٬ة..٨٣ دٛ٭٧٭ة إٹ 
كٝٲح؟! ٥٣ أٚ٭٥؟! -  ذى
ظك٪ة.. ٣٪ٛذػؿض أف مؼىػة ٣ػ٥ ٱذػؾكؽ ٝػٍ ٚة٠٭ػح ا٣ٛؿاك٣ػح ك٤َػت  -

 ٦٪ٟ أف دىٙ ٫٣ ٦ؾاٝ٭ة، ٢٬ قذكذُٲٓ كو٫ٛ ٫٣؟

 كأ٩ة أ١ٚؿ ٰٚ اٵ٦ؿ.. ٨١٣ ٚؿا٩نٲك١ٮ اقذؿق٢ ظؽٱس٫: خ  ق١
٨٣ دكذُٲٓ ذ٣ٟ ٱة أظ٧ؽ، ٤ٔٲٟ أف دؾٱ٫ٞ ٨٦ ا٣ٛؿاك٣ح ١٣ٰ ٱذٕؿؼ  -

 ٤ٯ ٦ؾاؽ ا٣ٛؿاك٣ح.. ا٣ٮوٙ ٨٣ ٱٛٲؽؾ ٰٚ ٬ؾق ا٣عة٣ح ٱة ث٪ٰ!..ٔ
ٚ٭٧ػػخ ٤ٔٲػػٟ.. ٤ٚذنػػؿح ٣ػػٰ إذا ٠ٲػػٙ د١٧٪ػػخى ٦ػػ٨ ا٣ٮ٣ػػٮج إ٣ػػٯ ٔػػة٥٣  -

 ا٧٣سةؿ؟! ك٠ٲٙ أدػ٤ذ٪ٰ؟! ك٥٣ أدػ٤ذ٪ٰ؟!

 ٮاصؽق ٨٦ ا٣ٌعٟ، كٝةؿ:٩ٚجؿزت 
 ٤ٚذذ٧٭٢ ٤ٝٲٺ!.. ١٣ٰ دٛ٭٥ ذ٣ٟز ٤ٰٔ قؿد ا٣ع١ةٱح ٨٦ صؾكر٬ة!.. -
 آذاف وةٗٲح!..  ٤ٚذذ٢ٌٛ!.. ٤٠ٰ  -

ٚةد١أ ٚؿا٩نٲكػ١ٮ ٤ٔػٯ ٦ٕٞػؽق ا٣ض٤ػؽم ا٣ٛػةػؿ، كأػػؾ ٚػٰ ا٣ع١ػٰ ك٬ػٮ 
ة ٦ؿ ٤ٔٲ٫ ٨٦ ذ٠ؿٱةت:  ٱعؽؽ إ٣ٯ ا٣ٛؿاغ ٦كذؿصٕة ٧٦ِظ

ثٕؽ اقذٞؿارم ث٭ؾق ا٧٣ؽٱ٪ح كزكاصٰ ثٛذػةة ٦ػ٨ ث٪ةد٭ػة ٧٠ػة أػجؿدػٟ  -
قػػةثٞة، قػػةرت أ٦ػػٮرم ٤ٔػػٯ ٦ػػة ٱػػؿاـ.. ازد٬ػػؿت دضػػةردٰ، كأ٩ضجػػخ 

قذٞؿت ظٲةدٰ ث٪عٮ ٥٣ ٱذعٜٞ ٣ٰ ٦ػ٨ ٝجػ٢.. ٤َٛذٲ٨ ص٧ٲ٤ذٲ٨، كا
١٣ػػ٨، ك٤ٔػػٯ ا٣ػػؿ٥ٗ ٦ػػ٨ ٬ػػؾا ٤٠ػػ٫ مػػٕؿت ثذٞىػػٲؿم ٩عػػٮ ا٣ؼػػة٣ٜ، إذ 
ا٠ذنػػػٛخ أف قػػػٕةددٰ ث٧ػػػة أ١٤٦ػػػ٫ ٦ػػػ٨ ٦ػػػةؿ كث٪ػػػٲ٨ ظة٣ػػػخ دكف أف 
أقذ٧ؿ ٰٚ دٮَٲؽ ٔٺٝذٰ ثة٫٤٣ ك٦ٕؿٚذ٫ ثن٢١ أ٠جؿ.. كٵف ٦ٕؿٚػح 
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دػػػ٫ دعذػػػةج إ٣ػػػٯ ٤ٔػػػ٥ ثػػػؾ٣ٟز ٝػػػؿرت أف أ٩٭ػػػ٢ ٦ػػػ٨ ٤ٔػػػ ٮـ هللا كٔجةدى
ٕجػػؽ  ا٣نػػؿٱٕح كأدؼ٤ػػٜ ثس٧ةر٬ػػة، ػىٮوػػة ثٕػػؽ٦ة ٔؿٚػػخ أف هللا ٹ ٱ.
ٔػػ٨ ص٭ػػ٢.. ٣ػػؾ٣ٟ ٝىػػؽت أظػػؽ أمػػ٭ؿ ٧٤ٔػػةء ا٧٣ؽٱ٪ػػح، كمػػؿٔخ ٚػػٰ 
ظٛػػِ ا٣ٞػػؿآف ٤ٔػػٯ ٱؽٱػػ٫، كدراقػػح أوػػٮؿ ا٣ٛٞػػ٫ ك٤ٔػػٮـ ا٣عػػؽٱر، 
ك٫ٞٚ ا٣كٲؿة.. ثٕؽ ق٪ٮات ٱكٲؿة، د١٧٪خ ٨٦ د١ٮٱ٨ روػٲؽ ٚٞ٭ػٰ 

٤٪ػٰ إ٣ػػٯ دٞػؽٱ٥ كدركس ٚػٰ ا٧٣ كػػةصؽ، كٚػذط ٩ٞةمػةت ٦ػػٓ ٦٭ػ٥ز أ٬ظ
ا٧٤ٕ٣ةء ٰٚ ثٕي اٵظٲةف، ك٦٪ػةّؿد٭٥ ٚػٰ أظػةٱٲ٨ أػػؿل، ٚىػؿت 
ٚؿظة ثة٤ٕ٣ٮـ ا٣ذٰ د٧٤ٕذ٭ة، كٗؽكت ٦كؿكرا ثة١٧٣ة٩ح ا٣ذٰ دجٮأد٭ة.. 
إٹ أف ٦ػػة ص٧ٕذػػ٫ ٦ػػ٨ ٤ٔػػٮـ ٣ػػ٥ ٱػػـد ٦ػػ٨ ا٣كػػ١ٲ٪ح كاٷ٧َب٪ػػةف ا٣ػػؾم 
ٙ .ٕ ًى  أمٕؿ ث٫ ٩عٮ هللا، ث٢ ٤ٔٯ ا١ٕ٣ف ٨٦ ذ٣ٟ، د٪ةٝه إٱ٧ة٩ٰ ك
ذ٣ٟ ا٣ؿاثٍ ا٣ؾم ٱض٧ٕ٪ٰ ثة٫٤٣.. ٚةقذٞىٲخ ظػة٣ٯ، كا٠ذنػٛخ أف 
ا٣كجت ٰٚ ذ٣ٟ راصٓ إ٣ٯ ٚكةد ٩ٲذٰز ظٲر أف ا٬ذ٧ة٦ٰ ثة٥٤ٕ٣ ٣ػ٥ 
ٱ٨١ ٣ٮص٫ هللا ٔـ كص٢، ث٢ ٨٦ أص٢ ا٣كػ٧ٕح كظػت ا٣ْ٭ػٮر، أم أف 
٤٧ٔػٰ ٠ػةف رٱػةءن ك٣ػػ٥ ٱ١ػ٨ ػة٣ىػة.. ٔؿًػخ اٵ٦ػػؿ ٤ٔػٯ ا٣ٕػة٥ِ٣ ا٣ػػؾم 

٤ٕظػ٥ دـ٠ٲػح.. ك٧٣ػة قػأ٣ذ٫ ٔػ٨ أدذ٧٤ؾ ٤ٔػٯ ٱؽٱػ٫ز ٚ٪ىػع٪ٰ  ثةدؼػةذ ٦.
٦ة٬ٲح ٬ؾا اٵػٲؿز أػجؿ٩ٰ أ٫٩ ا٥٤ٕ٧٣ ا٣ػؾم ٦ػ٨ مػأ٫٩ أف ٱكػةٔؽ٩ٰ 
٤ٔٯ دُ٭ٲؿ ٤ٝجٰ ٨٦ رٱةا٫ كوٛةد٫ ا٣ؾ٦ٲ٧ح، دعٞٲٞة ٤٣ض٭ػةد اٵ٠جػؿ 
ػػ٫ ث٧ضة٬ػػؽة  ٚى ا٣ػػؾم رٗػػت ٚٲػػ٫ ا٣ؿقػػٮؿ وػػ٤ٯ هللا ٤ٔٲػػ٫ كقػػ٥٤ كٔؿَّ

ا٣عػػػؿص ٤ٔػػػٯ  ا٣ٕجػػػؽ ٣٭ػػػٮاق.. كأػجؿ٩ػػػٰ أٱٌػػػة أف ٤َػػػت ا٤ٕ٣ػػػ٥ دكف
دـ٠ٲػح اٵػػٺؽ ٦٪ـ٣ػٜ ػُٲػؿ قػػٲؤدم ثػٰ ظذ٧ػة إ٣ػٯ ا٣٭ػٺؾ، ًػػةرثة 
ا٧٣س٢ ثإث٤ٲف ا٣ؾم ٥٣ د٪ٛٓ ٔجةدد٫  ك٫٧٤ٔ ا٣٘ـٱؿ ٚػٰ دُ٭ٲػؿ ٩ٛكػ٫ 
٨٦ اٵ٩ة كا١٣جؿٱةءز ٧٦ة أدل ث٫ إ٣ػٯ ا٣ُػؿد ٦ػ٨ رظ٧ػح هللا كا٣ػؽػٮؿ 
ٰٚ ثعػؿ ا٤٣ٕ٪ػح كا٣نػٞةء.. زػ٥ د٣٪ػٰ ٤ٔػٯ ٧ٕ٩ػةف ا٣ؼٌػةر، كٝػةؿ إ٩ػ٫ 

ؼه ٱسػػػػٜ ٚػػػػٰ ٝؽردػػػػ٫ ٤ٔػػػػٯ ٦كػػػػةٔؽدٰ ٚػػػػٰ ٦ضة٬ػػػػؽدٰ أ٠سػػػؿ مػػػػ
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٣٪ٛكػػػٰ.. ٠ػػػةف ٧ٕ٩ػػػةف ا٣ؼٌػػػةر مػػػٲؼة ٦كػػػ٪ة، ٱ٧ٌػػػٰ أكٝةدػػػ٫ ٚػػػٰ 
٦ٮًٕٲ٨ ٹ زة٣ر ٣٭٧ة، أك٣٭٧ة ٦كضؽق، كزة٩ٲ٭٧ة قٮؽ ا٣ؼٌؿ.. ٚػٰ 
ثةدئ اٵ٦ؿ، أكصكخ ٰٚ ٩ٛكٰ اظذٞةرا ٣٪٧ٕةفز ذ٣ػٟ أف ٣ػ٫ أوػعةثة 

٣٭ػ٥ ٱٕٲنػٮف ٨٦ أراذؿ ا٧٣ضذ٧ػٓ، ٹ ٤ٔػ٥ ٣٭ػ٥ ٱٛٲػؽكف ثػ٫، كٹ ٧ٔػ٢ 
٦٪ػػ٫.. ٗٲػػؿ أ٩٪ػػٰ دضػػةكزت ٔػػ٨ ذ٣ػػٟ ث٪ػػةء ٤ٔػػٯ ٩ىػػٲعذٰ مػػٲؼٰ، 
كدٮص٭ػػػخ إ٣ػػػٯ ٧ٕ٩ػػػةف ٦ؼجػػػؿا إٱػػػةق ثٌٞػػػٲذٰز ٚٞجػػػ٢ ٔس٧ػػػةف ٤َجػػػٰ، 
كامػػذؿط ٤ٔػػٰ أٹ أػػػة٣ٙ ٣ػػ٫ أ٦ػػؿا إذا أردت وػػعجذ٫ز ٚٮاٚٞػػخ ٤ٔػػٯ 
ػػح دُ٭ٲػػؿ ٩ٛكػػٰ كٝ٭ػػؿ أ٬ػػٮااٰ.. ٚػػٰ ا٣جؽاٱػػح ٠ػػةف  ذ٣ػػٟ، كٹز٦ذػػ٫ ثِ٪ٲظ

أ٦ؿ٩ٰ ثػة٣ذؼ٤ٰ ٔػ٨ ٦ٺثكػٰ ا٣ٛةر٬ػح، اٵ٦ؿ وٕجة ٤ٰٔز ظٲر ٠ةف ٱػ
كثع٤ػٜ مػٕؿم كاردػؽاء زٲػةب أٝػػ٢ د٪ةقػٞة كص٧ػةٹ.. ثٕػؽ ذ٣ػٟ، وػػةر 
ٱأ٦ؿ٩ٰ ثن٢٘ ١٦ة٩ػ٫ ٚػٰ ا٣كػٮؽ كثٲػٓ ا٣ؼٌػؿ ٚػٰ ٔؿثذػ٫ ا٧٣٭ذؿاػح 
ا٣ذػػٰ ٠ػػةف ا١٣ػػ٢ ٱكػػذعٲٰ ٦ػػ٨ ا٣ْ٭ػػٮر ث٭ػػة أ٦ػػةـ اٵ٩ػػةـ، ثػػ٢ كأوػػجط 

ثػأكا٦ؿق، ٱأ٦ؿ٩ٰ ثة٣ذ٤ٞٲ٢ ٨٦ ا٣ُٕةـ كا٣٪ٮـ كا١٣ٺـ.. ٌٚٞخ درٔة 
كقػػأ٣ذ٫ ذات ٱػػٮـ ٔػػ٨ ا٣ع٧١ػػح ٦ػػ٨ ذ٣ػػٟ ٤٠ػػ٫.. ٚػػأػجؿ٩ٰ ثػػأف ص٭ػػةد 
ا٣ػػ٪ٛف ٱكػػذ٤ــ ٦ؼة٣ٛذ٭ػػة ٚػػٰ ٠ػػ٢ ٦ػػة دعجػػ٫ كدؿدػػةح إ٣ٲػػ٫، كذ٣ػػٟ ٹ 
ٱذعٞػػٜ إٹ ثإصجةر٬ػػة ٤ٔػػٯ ٠ػػ٢ ٦ػػة د١ؿ٬ػػ٫ كد٪ٛػػؿ ٦٪ػػ٫.. ٚةقػػذٮٔجخ 
ظ٧١ذػػػ٫ كقػػػؿت ٤ٔػػػٯ ذ٣ػػػٟ ا٣ػػػ٪٭ش إ٣ػػػٯ أف اقذنػػػٕؿت دعػػػٮٹ َػػػةؿ 

 ٩ٛكٰ كأظٮا٣ٰ ٤٠٭ة..

ٲكػػػ١ٮ ثٕػػػؽ أف دػػػػ٢ ٤ٔٲ٪ػػػة ٩ػػػةدؿ ٱع٧ػػػ٢ ٚ٪ضػػػة٩ٰ ٝ٭ػػػٮة، قػػػ١خ ٚؿا٩ن
ك٩ْؿت إ٣ٲ٫ ثةقذ٘ؿاب ك٬ٮ ٱٌٓ ا٣ٛ٪ضة٩ٲ٨ ٤ٔٯ ا١٧٣ذت، زػ٥ ٗػةدر ٝجػ٢ أف 

 ٱٌعٟ اٷٱُة٣ٰ كٝؽ ا٩ذج٫ إ٣ٯ اقذ٘ؿاثٰ:
ٹ دذٕضػت، ٤ٚٞػػؽ ٠٪ػخ ٤ٔػػٯ ٤ٔػ٥ ثػػأ٦ؿ ٝػؽك٦ٟ ك٤َجػػخ ٣٪ػة ا٣ٞ٭ػػٮة..  -

 ..؟ أ٥٣ أ٢ٝ ٣ٟ إ٩ٟ قذٕٮد ر٧ٗة ٔ٪ٟ!
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 ا٣ٛ٪ضةف، ز٥ ٤َجخ ٦٪٫ أف ٱكذ٧ؿ ٰٚ قؿد ٦ةثؽأق ٝةاٺ: ٚةثذك٧خ كأ٩ة آػؾ
 ك٠ٲٙ ٠ةف ٬ؾا ا٣ذعٮؿ ا٣ؾم َةؿ ٩ٛكٟ كأظٮا٣ٟ؟! -

 ٚةردنٙ ٝ٭ٮد٫.. كٝةؿ:
٣ٞػػؽ وػػؿت أ٠سػػؿ راظػػح، كأ٠سػػؿ ٦٪ةٔػػح.. ٦ػػة ٔػػؽت ذ٣ػػٟ اٷ٩كػػةف ا٣ػػؾم  -

دكذضٲت م٭ٮد٫ ٣ُٕةـ ٣ؾٱؾ أك ٧٣ض٤ف ٦ػؿٱط أك ٧٣ؿ٠ػت ٚػةػؿ أك 
ػػؿات.. أٱٌػػة ٦ػػة ٔػػؽت ٧٣٪ْػػؿ ص٧ٲػػ٢، اقػػذٮت ٣ػػؽم ا٧٣٘ؿ ٛظ ٪ى ٱػػةت كا٧٣.

أ٣ٰٞ ثةٹ ١٣ٺـ اٳػؿٱ٨ كأذجػةراد٭٥، ظػٲ٨ ثػةت ثإ١٦ػة٩ٰ أف أظٞػٜ 
ذادٰ دكف ظةصح ٹردكة٦ةد٭٥ ك٦ػؽااع٭٥.. ٠٪ػخ أّػ٨ أف دعٞٲٞػٰ 
٣ػػؾ٣ٟ ٝػػػؽ َ٭ػػؿ ٤ٝجػػػٰ ٦ػػ٨ ا٣ؿٱػػػةء كا٣كػػ٧ٕح كظػػػت ا٣ْ٭ػػٮر، ثٲػػػؽ أف 
 ا٣كٲؽ ٧ٕ٩ةف وػؽ٦٪ٰ ظػٲ٨ ٝػةؿ ثػأ٩٪ٰ ٦ػة ز٣ػخ ٚػٰ ثؽاٱػح ا٣ُؿٱػٜ،
كأف ا٣ذـ٠ٲػػح ا٣عٞٲٞٲػػح ٵػٺٝػػٰ ٹ دٞذٌػػٰ أف أٝىػػٰ ٩ٛكػػٰ ٦ػػ٨ 
أذجةرات اٳػؿٱ٨ ٚٞػٍ، ثػ٢ أف أٝىػٰ ٩ٛكػٰ ٦ػ٨ ٩ٛكػٰ أٱٌػة، أم 
أف ٹ أًػػػٓ أذجػػػةرا ٣٪ٛكػػػٰ أ٦ػػػةـ هللا كأف ٹ أرل ٩ٛكػػػٰ أ٦ة٦ػػػ٫ ٔػػػـ 
كص٢، ٦ة ٱٕ٪ٰ أف ٤ٝجٰ ٹ ثػؽ كأف ٱٛػؿغ ٦ػ٨ ٠ػ٢ مػٰء إٹ هللا، كأف 

ؿ٩ٰ ثػػػػةٔذـاؿ ا٣٪ػػػػةس ٣ٛذػػػػؿة ٹ ٱذ٤ٕػػػػٜ ثعػػػػت مػػػػٰء قػػػػٮاق.. ٚػػػػأ٦
كا٧٣ؽاك٦ح ٤ٔٯ ا٣ؾ٠ؿ كا٣ذ١ٛؿ ٰٚ ٧ْٔح هللاز ٧٣ة ٰٚ ذ٣ٟ ٨٦ ٝؽرة 
٤ٔٯ دؿ٠ٲـ ٤ٝجٰ ٤ٔٯ هللا ك٦٪٫ٕ ٦ػ٨ اٹ٩نػ٘ةؿ ث٧ػة دك٩ػ٫، كٝػةؿ ٣ػٰ 
إف ٦ٕؿٚح هللا ٹ دعىػ٢ ثػةٹَٺع ٤ٔػٯ ا١٣ذػت ٠٘ٲؿ٬ػة ٦ػ٨ ا٤ٕ٣ػٮـ، 

درا ٤ٔػٯ ث٢ ثذ٪ٞٲح ا٤ٞ٣ت ٨٦ ا٣ٕٮا٣ٜ كا٣نٮاات كدأ٬ٲ٫٤ ٣ٲىجط ٝػة
١ٔف ا٧٣ٕؿٚػح ا٧٣ٞؽقػح ا٧٣ذأوػ٤ح ٚػٰ ا٣ػؿكح.. إذ أف ٦ٕؿٚػح هللا ٹ 
دعٜٞ ثة٣ذؽثؿ ٚٲ٧ة ظٮ٣٪ة ٍٚٞ، ث٢ ثة٣ذ٪ٞٲت ٰٚ دكاػ٤٪ة، كثذُ٭ٲػؿ 

د٭ػة ا٣ُٛؿٱػح ا٣ذػٰ دٕػؿؼ هللا، كذ٣ػٟ ٹ أأ٩ٛك٪ة ظذػٯ دىػٲؿ ٤ٔػٯ ٬ٲ
ٱذعٜٞ إٹ ثذُجٲٜ ا٣ذٮظٲػؽ ا٣عٞٲٞػٰ، أم أٹ دػؿل قػٮاق، ٤ٚػٮ ٠٪ػخ 
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٦ٕػ٫، ٚ٭ػؾا ٱٕ٪ػٰ أ٩ػٟ ٹ دٮظػؽق ا٣ذٮظٲػؽ ا٣ػؾم ٹ ٱ٤ٲػٜ دؿل ٩ٛكػٟ 
ثػػ٫.. ٚأػػػؾت ث٪ىػػٲعذ٫ كا٣ذـ٦ػػخ ثؼ٤ػػٮدٰ كأذ٠ػػةرم، كمػػٲبة ٚنػػٲبة 
ثؽأت ٦ؿآة ٤ٝجٰ ٦ػ٨ ا٣ػذؼ٤ه ٦ػ٨ أدرا٩٭ػة، ٚجػؽأت إمػةرات ا٣ىػٛةء 
دذض٤ٯ ٤ٔٯ م٢١ رؤل ك٦٪ة٦ةت، ز٥ ٤ٔٯ م٢١ ػٮاَؿ كػٲػةٹت.. 

ؿ كا٣ٲْٞػػػػحز إ٣ػػػٯ أف دػ٤ػػػػخ إ٣ػػػػٯ ٦ؿاظػػػ٢ ٦ذٞؽ٦ػػػػح ٦ػػػػة ثػػػٲ٨ ا٣ؼٲػػػػة
ٚة١٩نٛخ أ٦ة٦ٰ أقؿار ٠سٲؿة، كزرت ٔٮا٧٣ػة ٔؽٱػؽة.. ك٦ػٓ ا٣ذػؽرج 
ٚػػػٰ َؿٱػػػٜ ا٣ذـ٠ٲػػػح كا٣ذُ٭ٲػػػؿ دؼ٤ىػػػخ ٩ٛكػػػٰ ٤٠ٲػػػة ٦ػػػ٨ ٧٤ّذ٭ػػػة 
ا٧٣ةدٱح، كا٠ذكجخ ركظ٭ة ا٣٪ٮرا٩ٲح، ٚذٞٮت ركظٰ كاقػذُةٔخ أف 
دذضةكز ظؽكد صكؽم، كثٕؽ أف ٠ة٩خ أقػٲؿة ٧٤٣ػةدة، وػةرت ا٧٣ػةدة 

١٦ة٩ٰ أف أدع٥١ ثة٣ٕة٥٣ ا٧٣ةدم ٰٚ ظؽكد، أقٲؿة ٣ؽٱ٭ة، كثةت ٰٚ إ
دكف أف أقٰء اٵدب ٦ٓ ػة٣ٰٞ.. ٚىػةر ثإ١٦ػة٩ٰ ا٣ٮ٣ػٮج إ٣ػٯ ٔػة٥٣ 

 ا٧٣سةؿ، كوؿت ٤١٦ٛة ثذأدٱح ٦٭ةـ ٬٪ةؾ..

 دٮٝٛخ ٨ٔ اردنةؼ ٝ٭ٮدٰ، كأمؿت ٫٣ ثٲؽم ٦كذ٧٭ٺ:
 ٦٭ٺ.. ٦٭ٺ.. ٨ٔ أم ٦٭ةـ دذعؽث ٥٣ أٚ٭٥! -

 ٚنجٟ ثٲ٨ أوةث٫ٕ، كأصةب:
ٮازاة ٦ػٓ ٬ػؾا ا٣ٕػة٥٣ ا٧٣ػةدم ا٣ػؾم دع٧١ػ٫ دكؿ ك٧٦ة٣ػٟ اق٧ٓ.. ثػة٧٣ -

٨ٔ َؿٱٜ أ٧ْ٩ح دكٮس اٵ٥٦، دٮصؽ دك٣ح ٦ٮازٱػح دٞػٮـ ثكٲةقػح 
أ٦ٮر ا٤ٞ٣ت كا٣ؿكح، ك٣٭ؾق ا٣ؽك٣ػح ٤٦ٮ٠٭ػة كصٲٮمػ٭ة، كٹ ٔٺٝػح ٣٭ػة 

 ث٭ؾا ا٣ٕة٥٣ ا٣ٰ ٩ٕٲن٫ ٨٦ ٝؿٱت كٹ ثٕٲؽ..

ضػػػةكز ٦ػػػة ٹ ٩ْػػػؿت إ٣ٲػػػ٫ ثةردٲػػػةب ٹ ٱؼ٤ػػػٮ ٦ػػػ٨ ا٣نػػػ١ٮؾ، كظةك٣ػػػخ أف أد
 أٚ٭٫٧ ٨٦ ٠ٺ٫٦ إ٣ٯ ٦ة ٱ٪جٰ٘ ٤ٰٔ ٚ٭٫٧:
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قأقأ٣ٟ ٦ضؽدا ٱة ٚؿا٩نٲك١ٮ.. ٧٣ةذا أدػ٤ذ٪ػٰ إ٣ػٯ ٔػة٥٣ ا٧٣سػةؿ؟!  -
ك٦ػػػػة ا٣ػػػػؽأٰ إ٣ػػػػٯ ٠ػػػػ٢ د٤ػػػػٟ اٵظػػػػؽاث ا٣ذػػػػٰ ٔنػػػػذ٭ة ٦ػػػػٓ ا٧٣ذ٪جػػػػٰ 

 كا٣ؿٚةؽ؟! ك٠ٲٙ ظؽث ذ٣ٟ ٫٤٠؟!

ٚٞػػػةـ ٔػػػ٨ ٦ٕٞػػػؽق كقػػػةر إ٣ػػػٯ درصػػػةت د٪ذ٭ػػػٰ ث٪ةٚػػػؾة ٧ٔٺٝػػػح دذٮقػػػٍ 
 ٝةؿ ك٬ٮ ٱ٪ْؿ إ٣ٯ ا٣ؼةرج ٔجؿ ا٣٪ةٚؾة:ا٣ضؽار، ز٥ 

ٱة أظ٧ؽ.. ٔ٪ؽ٦ة ٩كؼخى ٤َك٧ة ك٧٧٬ػخ ثةقػذؽٔةء ٝػؿٱ٨ ا٧٣ذ٪جػٰ،  -
٠ةف ٤ٰٔ أف أدؽػ٢ كأ٦٪ٓ ذ٣ٟ ثع٥١ ا٧٣٭ةـ ا٧٣٪ٮَح ثٰ ٚػٰ ٔػة٥٣ 
ا٧٣سػػةؿ.. ٧ٚ٭ػػة٦ٰ د٤ـ٦٪ػػٰ ثإثُػػةؿ ٠ػػ٢ ٧ٔػػ٢ قػػٲ٧ٲةاٰ ٦ػػ٨ مػػأ٫٩ أف 

دم، ٠٪ػخ ٦ؼٲػؿا ٱؼ٢ ثذٮازف ا٣ٕة٥٣ ا٧٣ٮازم أك ٱؤزؿ ٰٚ ا٣ٕة٥٣ ا٧٣ة
٦ة ثٲ٨ إثُةؿ ٤٧ٟٔ، أك إوةثذٟ ثة٣ض٪ٮف، ٨١٣، ٔ٪ؽ٦ة ا٤َٕػخ ٤ٔػٯ 
أظٮا٣ػػٟ ك٧٤ٔػػخ أ٩ػػٟ ٦ضػػؿد ٚذػػٯ ثػػؿمء ٹ ٱٕػػؿؼ ٬ؽٚػػ٫ ٦ػػ٨ ٬ػػؾق 
ا٣عٲةة، ٝؿرت أف أدػ٤ٟ ٰٚ دضؿثح دذضػةكز ظػؽكد ا٣ـ٦ػةف، دضؿثػح 

كدجػٲ٨ ٣ػٟ أف ا٣٭ػؽؼ  د٧٤ٕٟ ٥ْٕ٦ دركس ا٣عٲةة ٰٚ كٝػخ ٝىػٲؿ
.. دضؿثػح أدع١ػ٥ ٕػٲل ٦ػ٨ أص٤ػ٫ ٬ػٮ هللاا٣ٮظٲؽ ا٣ؾم ٱكػذعٜ اف د

ٚػػٰ ٔٮا٤٦٭ػػة دكف أف أظؿ٦ػػٟ ٦ػػ٨ ظؿٱػػح اٹػذٲػػةر، دضؿثػػح دػػ٪١ٕف 
ٚٲ٭ة ص٧ٲٓ د٪ةٌٝةدٟ ك٧َٮظةدٟ ك٦ٲٮٹدػٟ إ٣ػٯ مػؼٮص ككاٝػٓ 
٧٤٦ػػٮس.. إف ا٧٣ذ٪جػػٰ ا٣ػػؾم راٚٞذػػ٫ َػػٮاؿ ا٣ؿظ٤ػػح، ٣ػػ٥ ٱ١ػػ٨ قػػٮل 
ا١ٕ٩ةس ٣٪ٛكٟ ا٧ُ٣ٮظح ا٣ذػٰ د٪نػؽ ا٣ٞػٮة كٝ٭ػؿ ا٣ىػٕةب، ٩ٛكػٟ 

ٞ٪ٕػػٟ دك٦ػػة ثأ٩٭ػػة ٤ٔػػٯ وػػٮاب ظذػػٯ د٭ػػٮم ثػػٟ ٚػػٰ ا٣ْػػٺـ ا٣ذػػٰ د
ا٣كعٲٜ، إف ا٧٣ذ٪جػٰ ا١ٕ٩ػةس ٣٪ٛكػٟ ا٣ذػٰ دؼػؽٟٔ دك٦ػة دكف أف 
دُٛػػػ٨ ٣ؼػػػؽأ٭ة.. أ٦ػػػة ٔػػػـكز ٤ٚٞػػػؽ ٠ػػػةف ا١ٕ٩ةقػػػة ٣٪ٛكػػػٟ ا٣ؿظٲ٧ػػػح 
ا٣جؿٱبػح ا٣ذػػٰ دجعػر ٔػػ٨ ١٦ػة٨٦ ا٣ض٧ػػةؿ كدعٮ٣ػ٫ إ٣ػػٯ ٚػ٨ كإثػػؽاع.. 

ا٣ذةٚ٭ػػح ا٣ذػػٰ ٹ أ٦ػػة ٱٮقػػٙ ٤ٚٞػػؽ ٠ػػةف ا١ٕ٩ةقػػة ٣٪ٛكػػٟ ا٣عٲٮا٩ٲػػح 
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د٭ذ٥ إٹ ث٤٧ؾات ا٣ؽ٩ٲة كقج٢ اٹقذ٧ذةع.. ٰٚ ا٣ٮٝخ ا٣ؾم ٠ةف ٚٲ٫ 
ا٧٣٭ؽم، ا١ٕ٩ةقة ٣٪ٛكٟ ا٣نٲُة٩ٲح ا٣ذػٰ دذ٤ػؾذ ثػة١٧٣ؿ كاٹظذٲػةؿ.. 

 إ٩٭٥ ا١ٕ٩ةقةت ٩ٛكٟ ا٧٣ذ٪ةٌٝح ا٧٣ٌُؿثح ٱة أظ٧ؽ..

 ا٩ٕٞؽ ٣كة٩ٰ ٨ٔ ا١٣ٺـ ٨٦ ٚؿط ا٣ؽ٬نح كا٣ؾ٬ٮؿ.. كأًةؼ ٚؿا٩نٲك١ٮ:
 !دؽرؾ اٳف.. أ٫٩ ٦ة ٨٦ ٬ػؽؼ أقػ٧ٯ ٦ػ٨ ػػة٣ٜ اٵ٬ػؽاؼ ٤٠٭ػة٤ٕ٣ٟ  -

٣ػػٲف ا٣نػػأف أف  ك٦ػة ٦ػػ٨ ٣ػؾة أْٔػػ٥ ٦ػ٨ ٣ػػؾة ا٣ذ٤ٕػػٜ ثة٤٣ػ٫ ٱػػة أظ٧ػؽ..
دعت هللا، ٨١٣ ا٣نأف ٰٚ أف ٱعجٟ هللا، ك٬ؾا ٦ة ٱضت ٤ٔٯ ا٣٪ةس 

   أف ٱذ٪ةٚكٮا ٤٣عىٮؿ ٤ٔٲ٫..

 أَؿٝخ رأقٰ ١ٛ٦ؿا.. ز٥ ٧ٝخ ٨ٔ ٦ٕٞؽم ٝةاٺ:
٤ذ - ٕى ٫ ك٦ة دٞٮ٫٣ ٱػة ٚؿا٩نٲكػ١ٮ، ٹ ٱعػٜ ٣ػٟ أف دعىػؿ ك٦ٓ ٢٠ ٦ة ٚ

اػذٲةرادٰ ٰٚ دضؿثح ػُُخ ٵثٕةد٬ة! كٹ ٱعٜ ٣ٟ أف دؿقػ٥ ٣ػٰ 
 َؿٱٰٞ إ٣ٯ هللا، ١ٚٺ٩ة ٱ٥٤ٕ أ٩ٟ ٦ضؿد إ٩كةف ٹ ٱ٥٤ٕ ا٣٘ٲت!..

 اثذك٥ ٚؿا٩نٲك١ٮ كدٔة٩ٰ إ٣ٯ ا٣٪ْؿ ٔجؿ ا٣٪ةٚؾة ا٣ذٰ د٢ُ ٤ٔٯ ا٣كٮؽ:
 ٣ٜ ٩ْؿة!..ادٕةؿ إ٣ٯ ٬٪ة ك -

 إ٣ٲ٭ة كوٕؽت ا٣ؽرصةت، ك٧٣ة كٝٛخ أ٦ة٦٭ة ٦ُٺ ٤ٔٯ ا٣كٮؽ ٚؼُٮت
 ٝةؿ ٚؿا٩نٲك١ٮ ك٬ٮ ٱنٲؿ ث٫ٛ١:

أرأٱخ ذ٣ػٟ ا٣ؼٌػةر ا٣ػؾم ٱض٤ػف إ٣ػٯ ٔؿثذػ٫ ٚػٰ أٝىػٯ ا٣ٲ٧ػٲ٨؟..  -
إ٫٩ ٱ٪ْؿ ٦ذعكؿا إ٣ٯ زثةا٨ ا٣ؼٌةر ا٣ؾم ٱٞةث٫٤، ٣ٞؽ أكمٟ اٵػٲؿ 

ٓ ٤ٔٯ ثٲٓ و٪ةدٱ٫ٞ ٤٠٭ة ٰٚ ا٣ٮٝخ ا٣ؾم ٣ػ٥ ٱػذ٨١٧ ٚٲػ٫ ٬ػٮ ٦ػ٨ ثٲػ
رثٓ ا٧١٣ٲح!.. أرأٱخ د٤ٟ ا٣كٲؽة ا٣ذٰ د٤ذٛخ ٱ٧ٲ٪ة ك م٧ةٹ ٰٚ ٤٬ٓ 
كذ٬ٮؿ؟! إ٩٭ة دجعر ٨ٔ اث٪٭ة ا٣ٌةآ، أدؽرم ٠ٲػٙ ٔؿٚػخ ذ٣ػٟ؟!.. 
ا٩ْػػؿ إ٣ػػٯ أٝىػػٯ ا٣نػػ٧ةؿ كقػػٮؼ دػػؿل اث٪٭ػػة ا٣ىػػ٘ٲؿ ٱج١ػػٰ ثعسػػة 
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ٔ٪٭ػػػة.. أرأٱػػػخ ذ٣ػػػٟ ا٣ذػػػةصؿ ا٣ػػػؾم ٱكػػػةرع ٚػػػٰ ظ٧ػػػ٢ ثٌػػػةٔذ٫ ٔػػػ٨ 
ذضػػػـ أٔػػػٮاف ا٣كػػػ٤ُح ثٌػػػةا٫ٕ ا٣ؿوػػػٲٙ؟!.. إ٩ػػػ٫ ػػػػةاٙ ٦ػػػ٨ أف ٱع

ثح ٤ٔٯ ٔؿً٭ة ٤ٔٯ ا٣ؿوٲٙ ا٧٣ؼىػه ٧٤٣نػةة!.. أد٤ٕػ٥ ٠ٲػٙ ٮٔٞ
٩ْػػؿ إ٣ػػٯ ٦ػػؽػ٢ ا٣كػػٮؽ كقػػذ٧٤ط قػػٲةرة اٵٔػػٮاف أؿٚػػخ ذ٣ػػٟ؟!.. 

 ٝةد٦ح.. ٢٬ رأٱذ٭ة؟!
 ٥ٕ٩ رأٱذ٭ة.. ٨١٣ ٦ة ا٧٣٘ـل ٧٦ة دٞٮ٫٣؟! -

 ٌٚعٟ ٤ٝٲٺ.. كأصةب:
٨١٣ كث٧ػة أ٩ػٟ ٣ٮ ٠٪خى كقٍ ا٣كٮؽ ٧٣ة اقذُٕخ أف دؿل ذ٣ٟ ٫٤٠،  -

ٰٚ ١٦ةف ٦ؿدٛٓ دكذُٲٓ أف دؿل ا١٣سٲؿ ٨٦ اٵمٲةء، كدكذُٲٓ أف 
دعؽد ٦كةر٬ة ك٦ة ٱٮصؽ ٚٲ٫ كٰٚ ٩٭ةٱذ٫.. ٠ؾ٣ٟ أ٩ة ٱة أظ٧ؽ، إ٩٪ػٰ 

١٣٪٪ػػٰ ٚػػٰ ١٦ػػةف دػػؤ٤٬٪ٰ ٚٲػػ٫ دضػػةرثٰ إ٣ػػٯ ٦ٕؿٚػػح  ،ٹ أ٤ٔػػ٥ ا٣٘ٲػػت
ا٣ُؿٱػػٜ ا٣ػػؾم دكػػ٫١٤ ك٦ٕؿٚػػح ا٧٣ىػػٲؿ ا٣ػػؾم ٱ٪ذْػػؿؾ ٚػػٰ آػػػػؿق.. 

٤ٯ أ٦ػؿ ٦كػذٞج٤ٰ، ٚ٭ػؾا ٹ ٱٕ٪ػٰ أ٩٪ػٰ أ٤ٔػ٥ ا٣٘ٲػت، ٔ٪ؽ٦ة أ٤َٕٟ ٔ
ثػػ٢ ٵ٩٪ػػٰ أٝػػٙ ٤ٔػػٯ ٦ؿدٛػػٓ ٦ػػ٨ ا٣ضجػػ٢ ٚػػٰ ا٣ٮٝػػخ ا٣ػػؾم دٞػػٙ ٚٲػػ٫ 
أ٩ػػخ ٤ٔػػٯ قػػٛع٫، كا٤ٔػػ٥ صٲػػؽا أف ا٣ُؿٱػػٜ إ٣ػػٯ هللا ٱ٤ـ٦٭ػػة ٤ٕ٦ػػ٥ 
ٔػػػػةرؼ ث٧كػػػػةر٬ة، ٦ذ٧ػػػػؿس ٚػػػػٰ ٝ٭ػػػػؿ ا٣ٕٞجػػػػةت ا٣ذػػػػٰ د٤٧ؤ٬ػػػػة، كإٹ 

كٹ  ٚكػػذ١ٮف ٔؿًػػح ٤٣نػػٲُةف ٚػػٰ ٠ػػ٢ ػُػػٮة دؼُٮ٬ػػة ٩عػػٮ هللا،
ٱؼٛٯ ٤ٔٲٟ أف ا٣٘ةٱح ٦ػ٨ ػ٤ػٜ ا٣نػٲُةف ٬ػٰ ٦٪ٕػٟ ٦ػ٨ ا٣ٮوػٮؿ 

 إ٣ٯ ا٣ؼة٣ٜ..

د٧ٕ٪خ ٰٚ ٠ٺ٦ػ٫ ٤٣عْػةت كأ٩ػة أراٝػت ا٣كػٮؽ.. زػ٥ أػجؿدػ٫ ث٧ػة ٱضػٮؿ ٚػٰ 
:ٰ٤ٞٔ 
أ٤ٔػػ٥ صٲػػؽا أ٩ػػٟ دؿٱػػؽ أف دض٤ٕ٪ػػٰ د٧٤ٲػػؾا ٣ػػٟ.. ١٣ػػ٨ ٧٣ػػةذا؟ ك٦ػػةذا  -

 قذكذٛٲؽ ٨٦ ذ٣ٟ؟!
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 كإًة ٱؽٱ٫ ػ٤ٙ ّ٭ؿق: ٚةثذٕؽ ٨ٔ ا٣٪ةٚؾة، ك٩ـؿ ا٣ؽرصةت.. ز٥ أصةب
٨٣ أقػذٛٲؽ مػٲبة أظ٧ػؽ، ٤ٚٞػؽ دؼ٤ىػخ ٦ػ٨ ظػت اٷٚػةدة ٦٪ػؾ ز٦ػ٨،  -

ك٧٤ٔخ ٱٞٲ٪ة ثػأف اٷٚػةدة ٦ػ٨ هللا ك٣ٲكػخ ٦٪ػٰ أك ٦ػ٨ ٗٲػؿم.. ٤ٚػٮ 
مٕؿت ثأ٩٪ٰ أٚٲػؽؾ أك أ٩٪ػٰ أد٧ٲػـ ثنػٰء ك٣ػٮ ٤٣عْػحز قػأ٠ٮف ٝػؽ 
أظٲٲخ أ٩ةم ا٣ذٰ وةرٔخ َٮٱٺ ٦ػ٨ أصػ٢ ٝ٭ؿ٬ػة.. إف ٦ػة ٱع٤٧٪ػٰ 

ذؾ د٧٤ٲػػػؾا، ٱ٧١ػػػ٨ ٚػػػٰ ٠ٮ٩ػػػٟ مؼىػػػة ٤ٝٲػػػ٢ ا٣ذ٤ٕٞػػػةت، ٤ٔػػػٯ ادؼػػػة
مؼىػػة ػ٧ػػٮٹ ٠كػػٮٹ ٹ ٱذ٤ُػػٓ إ٣ػػٯ ا٣عىػػٮؿ ٤ٔػػٯ مػػٰء، مؼىػػة 
٬ةداػػػة ٹ ٱ٘ؿٱػػػ٫ أ٤ٗػػػت ٦ػػػة ٱ٘ػػػؿم مػػػجةب ا٣ٲػػػٮـ.. ٠ػػػ٢ ٬ػػػؾق ا٣ٕٮا٦ػػػ٢ 

 دض٤ٕٟ د٧٤ٲؾا ٱك٭٢ اٹمذ٘ةؿ ٤ٔٲ٫ كإٱىة٫٣ إ٣ٯ ظٌؿة ا٣ؿب..
 ك٢٬ ٨٦ ا٣ٌؿكرم أف دعى٢ ٤ٔٯ د٧٤ٲؾ؟! -
رى اٵقػؿار ا٣ذػٰ د٤ٞٲذ٭ػة ٔؽـ ظىٮ٣ٰ ٤ٔٯ  - ػؿِّ د٧٤ٲؾ، ٱٕ٪ٰ أ٩٪ٰ ٨٣ أ٦ى

٨٦ ٧ٕ٩ةف ا٣ؼٌةر!.. ٰٚ ٬ؾق ا٣عة٣ح قٲ٪ُٞٓ ق٪ؽم ا٧٣ٕؿٰٚ، ك٣ػ٨ 
 د١ذ٢٧ رقة٣ذٰ ٰٚ ٬ؾق ا٣عٲةة!..

 ٩ْؿت إ٣ٲ٫ ٤٦ٲة.. ز٥ ٤ٝخ ٫٣:
 إف ٣ـ٦خ وعجذٟ ٬٪ةز ٚكذٛٮد٪ٰ ٦ىة٣ط ٠سٲؿة! -

 أصةب ٦جذك٧ة:
 ة قذٛٮت أٱٌة!ٹ دعـف إف ٚةدذٟ ا٧٣ىة٣ط، ٚ٭ؾق ا٣ؽ٩ٲ -

 ُٚأَأت رأقٰ.. ز٥ وةرظذ٫ ثٞ٪ةٔذٰ ٦ذأقٛة:
أمػػ١ؿؾ ٤ٔػػٯ ٠ػػ٢ ٦ػػة ٤ٕٚذػػ٫ ٦ػػ٨ أص٤ػػٰ! كأٝػػؽر صٲػػؽا ا٣ػػؽركس ا٣ذػػٰ  -

٧٤ٔذ٪ػػٰ إٱة٬ػػة ػػػٺؿ ٗٲجػػٮثذٰ!.. ١٣٪٪ػػٰ ٣كػػخ ٦ػػؤ٬ٺ ١٣ػػٰ أظ٧ػػ٢ 
أقؿارؾ، قأٔٮد إ٣ٯ ث٤ؽدٰ ا٣٭ةداح، كقأظةكؿ ا٣ٮوػٮؿ إ٣ػٯ ٦ٕؿٚػح 

 ٱٮصػػؽ ٚػػٰ ٠ػػ٢ ١٦ػػةف، هللا ثٕٲػػؽا ٔػػ٨ ا٣ٌػػضٲش، ك٣ٮظػػؽم!.. إف هللا
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كٹ أ٨ّ أ٫٩ قػٲجؼ٢ ٤ٔػٰ ث٧ٕؿٚذػ٫ إف ٤ٔػ٥ ٦٪ػٰ وػؽؽ ا٣ؿٗجػح ٚػٰ 
 دعٞٲٜ ذ٣ٟ.. أقذٮدٟٔ هللا ٱة ٚؿا٩نٲك١ٮ!..

ٚؼؿصخ ٦ػ٨ ١٦ذجػ٫.. ك٧٣ػة أكمػ١خ ٤ٔػٯ ا٣ؼػؿكج ٦ػ٨ ا٧٣ذضػؿ، ٝػةؿ ث٪جػؿة ٹ 
 دؼ٤ٮ ٨٦ ا٣ٲٞٲ٨:

د ٩ٟ ٹ دؿٱؽ ٨٦ ٬ػؾا ا٣ٕػة٥٣ مػٲبة قػٮل اٹ٩ٕػـاؿ كاٹثذٕػةإٝؽ دٞٮؿ  -
٨ٔ ٦ىةدر اٷزٔةج.. ٨١٣، دٔ٪ٰ أػجؿؾ ثأف ٦ة قذؽ٫ٕٚ ز٧٪ة ٤٣ٕـ٣ػح 
أ٤ٗٯ ٧٦ة قذؽ٫ٕٚ كأ٩خ ثٲ٨ ا٧٣نػة٢٠ كا٣ٌػضٲشز ٚٺمػٰء ٱؤػػؾ 

 ..!ثة٧٣ضةف

.. !ٗةدرت ٦ذضؿ ٚؿا٩نٲك١ٮ كرأقٰ ٱ٤ٰ٘ ٨٦ ا٣عٲؿة كدٌػةرب اٵ١ٚػةر
 ٢٬ ٠ةف ا٣ٞؿار ا٣ؾم ادؼؾد٫ أ٦ؿا وةاجة، أـ أ٩٪ٰ إًٔخ ٤٣ذٮ ٚؿوػح ز٧ٲ٪ػح ٹ

.. ٱٞٮؿ هللا إ٩ػ٫ ٝؿٱػت ٱضٲػت دٔػٮة ا٣ػؽأٰ إذا دٔػةق، ٧ٚػة ظػةصذٰ !دٕٮض
إ٣ػػػٯ ٚؿا٩نٲكػػػ١ٮ ٣ٲػػػؽ٣٪ٰ ٤ٔٲػػػ٫؟!.. ١٣ػػػ٨ هللا ٱأ٦ؿ٩ػػػة أٱٌػػػة ثػػػأف ٩جذ٘ػػػٰ إ٣ٲػػػ٫ 
ا٣ٮقػػٲ٤ح! ٧ٚػػة ا٧٣ػػة٩ٓ ٦ػػ٨ أىٹ ٱ١ػػٮف ٚؿا٩نٲكػػ١ٮ كقػػٲ٤ذٰ إ٣ػػٯ ٦ٕؿٚػػح هللا؟! 

ٚح هللا! ١٣ػ٨ رث٧ة ٥٣ أث٤ٖ ثٕؽ ذ٣ٟ ا٧٣كذٮل ا٣ؾم قأ٠ٮف ٚٲ٫ ٝةدرا ٤ٔٯ ٦ٕؿ
إ٣ػػٯ ٦ذػػٯ قػػأ٢ّ ٦سػػ٢ ٬ػػؤٹء ا٣٘ػػة٤ٚٲ٨ ا٣ػػؾٱ٨ ٱذ٤ٕٞػػٮف ثكٛةقػػٙ اٵ٦ػػٮر؟!.. 
ٱضػػػت ٤ٔػػػٰ أف أد٧ٲػػػـ ٔػػػ٪٭٥ ثػػػة٣ذٞؿب إ٣ػػػٯ هللا! ١٣ػػػ٨ ٚؿا٩نٲكػػػ١ٮ ٝػػػةؿ ثػػػأف 
ا٣ؿٗجح ٰٚ ا٣ذ٧ٲـ ٬ٰ ٩ٛك٭ة اٵ٩ة ا٣ذٰ دجٕؽ ا٣ٕجؽ ٨ٔ ٦ػٮٹق!.. رثػةق! ٦ػة ٬ػؾق 

 ..!ا٣عٲؿة؟! ٤ٰٔ أف أذ٬ت إ٣ٯ أٝؿب ٦كضؽ ٵقذؼٲؿ هللا

دػ٤ػخ إ٣ػٯ أكؿ ٦كػضؽ أوػةد٫ٚ ٚػػٰ َؿٱٞػٰ.. ٩ـٔػخ ظػؾااٰ ككًػػٕذ٫ 
ٚػػٰ ٠ػػٲف ثٺقػػذٲ١ٰ، زػػ٥ دٞػػؽ٦خ إ٣ػػٯ رؼ ٝػػؽ دػػ٥ دسجٲذػػ٫ ٤ٔػػٯ قػػةرٱح ٚػػٰ 
ا٣ػػػؿ٨٠ ا٣نػػػؿٰٝ ككًػػػٕذ٫ ٤ٔٲػػػ٫.. ٤٣ٮ٤٬ػػػح اٵك٣ػػػٯ ّ٪٪ػػػخ أف ا٧٣كػػػضؽ ٠ػػػةف 
ٚةرٗة.. ١٣٪٪ٰ ٚٮصبخ ثىجٰ و٘ٲؿ ٱكػذ٪ؽ ٤ٔػٯ ا٣كػةرٱح كٱ٤ٞػت ثىػؿق ٚػٰ 

 ٚذٕضجخ ٨٦ ٫٤ٕٚز كقأ٣ذ٫ ثىٮت ٦٪ؼٛي:.. !قٞٙ ا٧٣كضؽ
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 ٬ٲٲ٫.. ٧ٔةذا دجعر؟! -

 ٩ْؿ إ٣ٰ كأصةب ثجؿاءة:
 أثعر ٨ٔ هللا! -

 اٝنٕؿ ثؽ٩ٰ ٨٦ ٠ٺ٫٦.. ز٥ قأ٣ذ٫ ٦ضؽدا:
 ك٨٦ ٝةؿ ٣ٟ ثأف هللا ٰٚ ا٧٣كضؽ؟! -

 أصةب ثٕؽ دؿدد ٝىٲؿ:
ٔ٪ػػؽ٦ة أ٠ػػٮف راٗجػػة ٚػػٰ ٦ٞةث٤ػػح أوػػؽٝةاٰ أٝىػػؽ ثٲػػٮد٭٥ز ٚأصػػؽ٥٬  -

ضؽ ٵصػؽ هللا، أٹ ٱٞٮ٣ػٮف أف ا٧٣كػضؽ ثٲػخ ث٭ة.. ٣ؾ٣ٟ ٝىؽت ا٧٣كػ
 هللا؟!

أق١ذ٪ٰ صٮاب ا٣ُٛػ٢ ا٣ىػ٘ٲؿ.. ١٣ػ٨ قػؤاٹ ػُػؿ ٤ٔػٯ ذ٬٪ػٰ أر٧ٗ٪ػٰ ٤ٔػٯ 
 َؿظ٫ ٤ٔٲ٫:

٢ٝ ٣ٰ ٱة وؽٱٰٞ.. ٦ةذا قػذ٢ٕٛ ٣ػٮ أ٩ػٟ ٔضػـت ٔػ٨ ا٣ٮوػٮؿ إ٣ػٯ  -
 ثٲخ وؽٱٜ ٹ دٕؿؼ َؿٱٜ ثٲذ٫؟!

 أصةب ا٢ُٛ٣ ٤ٔٯ ا٣ٛٮر:
 قأٔذ٧ؽ ٤ٔٯ وؽٱٰٞ ٦ع٧ؽ!.. -

 ذٕضجة:ٚكأ٣ذ٫ ٦
 ك٧٣ةذا ٦ع٧ؽ؟! -

 أصةب ٤ٕ٦ٺ:
ٵف ٦ع٧ػػػػػؽ ٱٕػػػػػؿؼ ص٧ٲػػػػػٓ ا٣ُؿٝػػػػػةت ثة٧٣ؽٱ٪ػػػػػح، كٱٕػػػػػؿؼ ص٧ٲػػػػػٓ  -

 ..!.. ٹمٟ أ٫٩ قٲؽ٣٪ٰ، كقٲؼذىؿ ا٣ُؿٱٜ ٝؽر اٷ١٦ةف!ا٣جٲٮت

 !..ٔؿٚخ ٦ة ٤ٰٔ ٫٤ٕٚكٚةثذك٧خ اثذكة٦ح ٔؿٱٌح!.. 




